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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 
ζωής (LCA) και αξιολόγησης κόστους κύκλου ζωής (LCCA) στην Ευρώπη. 
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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 παρόν εγχειρίδιο χρήσης του πλαισίου Level(s) 
Το πλαίσιο Level(s) είναι ένα πλαίσιο βασικών δεικτών βιωσιμότητας για τα κτίρια. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την υποβολή στοιχείων σχετικών με τις επιδόσεις έργων νέας κατασκευής και 
ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, καθώς και για τη βελτίωση των επιδόσεών τους. Τα υποστηρικτικά 
έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλους τους παράγοντες 
που μπορεί να συμμετάσχουν στη διαδικασία.   

Συνιστούμε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης ως εισαγωγή στις βασικές έννοιες του πλαισίου 
Level(s) και στο πώς μπορείτε να το εφαρμόσετε σε ένα κτιριακό έργο. Αυτό το υλικό παρέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

1. Τι είναι το πλαίσιο Level(s) και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί: τις βασικές πτυχές επιδόσεων 
που καλύπτει το πλαίσιο Level(s), καθώς και τα είδη κτιρίων τα οποία αφορά και τους 
επαγγελματίες στους οποίους απευθύνεται. 

2. Την κοινή γλώσσα βιωσιμότητας: τις βασικές έννοιες των μακρο-στόχων και των δεικτών που 
αποτελούν τη βάση της κοινής γλώσσας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. 

3. Το πώς λειτουργεί το πλαίσιο Level(s): ποια είναι τα επίπεδα και πώς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση, την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων. 

4. Τη συνεκτίμηση της βιωσιμότητας: συνοπτικές παρουσιάσεις που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με καθεμιά από τις ακόλουθες βασικές 
έννοιες του πλαισίου Level(s):  

— Κύκλος ζωής και κυκλική σκέψη. 

— Κάλυψη των κενών στις επιδόσεις.  

— Πώς θα επιτευχθεί βιώσιμη ανακαίνιση.  

— Πώς η βιωσιμότητα μπορεί να επηρεάσει την αξία.  
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1. Εισαγωγική παρουσίαση 1: Τι είναι το πλαίσιο Level(s) και πώς μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί; 

Το πλαίσιο Level(s) είναι το κοινό ενωσιακό πλαίσιο βασικών δεικτών βιωσιμότητας των κτιρίων. 
Αυτή η παρουσίαση περιγράφει τις βασικές πτυχές επιδόσεων που καλύπτει το πλαίσιο Level(s), 
καθώς και τα είδη κτιρίων τα οποία αφορά και τους επαγγελματίες στους οποίους απευθύνεται. 

 

Το πλαίσιο Level(s) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει σε επαγγελματίες που συμμετέχουν στον 
σχεδιασμό, τη μελέτη, τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση κτιριακών έργων τη δυνατότητα να 
συμβάλλουν σαφώς σε ευρύτερες βελτιώσεις του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει στόχο 
να δημιουργήσει μια κοινή γλώσσα βιωσιμότητας για τα κτίρια μέσω του καθορισμού βασικών 
δεικτών για τη βιωσιμότητα των κτιρίων γραφείων και των οικιστικών κτιρίων.   

Το πλαίσιο Level(s) παρέχει ένα σύνολο δεικτών και κοινών δεικτών για τη μέτρηση των επιδόσεων 
των κτιρίων από άποψη βιωσιμότητας, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με την αξιολόγηση 
των ακόλουθων πτυχών: 

• περιβαλλοντικές επιδόσεις, 

• υγεία και άνεση,  

• κόστος κύκλου ζωής και αξία, και  

• δυνητικοί κίνδυνοι για τις μελλοντικές επιδόσεις. 

 

1.1. Ποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει; 

Το κοινό πλαίσιο Level(s) σχεδιάστηκε με γνώμονα τρεις βασικούς παράγοντες έργου και μπορεί να 
προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα (βλ. πίνακα 1):  

• τις ομάδες σχεδιασμού του έργου, συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτόνων, των 
μηχανικών, των επιμετρητών ποσοτήτων και των εξειδικευμένων συμβούλων· 

• τους πελάτες και τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών ακινήτων, των 
κατασκευαστικών εταιρειών, των διαχειριστών και των επενδυτών· 

• τους φορείς χάραξης δημόσιας πολιτικής και τους προμηθευτές, σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. 

Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν δημόσιους και ιδιωτικούς πελάτες και διαχειριστές κτιριακών 
έργων. Σε όλο το κείμενο της καθοδήγησης για τη χρήση του κοινού πλαισίου Level(s) παρέχονται 
οδηγίες οι οποίες απευθύνονται σε αυτές τις ομάδες στόχους.  

 

Πίνακας 1. Δυνητικά πλεονεκτήματα της χρήσης του πλαισίου Level(s) 

Παράγοντες έργου Δυνητικά πλεονεκτήματα της χρήσης του πλαισίου Level(s) 

Ομάδες σχεδιασμού 
του έργου  
(συμπεριλαμβανομένων 
διαχειριστών έργου, 
αρχιτεκτόνων, 
μηχανικών και 
επιμετρητών 
ποσοτήτων) 

 Παρέχει μια απλή δομή η οποία μπορεί να παρουσιαστεί στους 
πελάτες για την ιεράρχηση των πτυχών βιωσιμότητας στις οποίες 
θα δοθεί προσοχή κατά προτεραιότητα. 

 Υποστηρίζει τον χρήστη σε κάθε στάδιο ενός έργου, με 
διευκρινιστικές σημειώσεις σχετικά με τον τρόπο 
πραγματοποίησης αξιολογήσεων επιδόσεων με ακρίβεια.   

 Δίνει έμφαση στις επιδόσεις του ολοκληρωμένου κτιρίου και στα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο στάδιο του σχεδιασμού για τη 
διασφάλιση υψηλών επιδόσεων. 
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Παράγοντες έργου Δυνητικά πλεονεκτήματα της χρήσης του πλαισίου Level(s) 

 Παρέχει ευελιξία όσον αφορά το επίπεδο λεπτομέρειας στο 
οποίο μπορούν να εξεταστούν οι πτυχές της βιωσιμότητας κατά 
τη διαδικασία σχεδιασμού. 

Πελάτες και επενδυτές 
(συμπεριλαμβανομένων 
ιδιοκτητών ακινήτων, 
κατασκευαστικών 
εταιρειών και 
επενδυτών) 

 Παρέχει ένα σαφές σύνολο πτυχών επιδόσεων κατά 
προτεραιότητα στις οποίες θα πρέπει να εστιαστεί η προσοχή, το 
οποίο αποτελεί τη βάση για την παροχή οδηγιών στους 
επαγγελματίες του σχεδιασμού. 

 Διασφαλίζει τη διαφάνεια στην υποβολή στοιχείων αξιολόγησης 
των επιδόσεων, καθώς και στα σχετικά δεδομένα, τις μεθόδους 
υπολογισμού και τις παραδοχές.   

 Εστιάζει στην ελαχιστοποίηση των διαφορών μεταξύ του 
σχεδιασμού και των επιδόσεων του κτιρίου σε λειτουργία. 

 Προσδιορίζει το πώς μπορούν να προσδιοριστούν διαχρονικά το 
κόστος και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιδόσεις ενός 
κτιρίου και πώς μπορεί να γίνει η διαχείρισή τους για την 
επίτευξη μακροπρόθεσμης αξίας. 

 Παρέχει εργαλεία για τον εντοπισμό ευκαιριών επέκτασης της 
διάρκειας ζωής, βελτίωσης της ποιότητας εσωτερικού 
περιβάλλοντος και ενίσχυσης της μακροπρόθεσμης αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων του κτιρίου. 

Φορείς χάραξης 
δημόσιας πολιτικής και 
προμηθευτές 
(σε τοπικό, 
περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο) 

 Παρέχει ένα σαφές σύνολο πτυχών επιδόσεων κατά 
προτεραιότητα, στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή, καθώς και 
μια τυποποιημένη βάση για τον καθορισμό απαιτήσεων που 
πρέπει να πληρούν τα νέα και τα ανακαινισμένα κτίρια. 

 Αποτελεί τη βάση για δράσεις και απαιτήσεις που μπορούν να 
συμβάλουν στην υλοποίηση των επιδιώξεων των κρατών μελών, 
των αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης για τη 
μείωση του άνθρακα, καθώς και στην επίτευξη ευρύτερων 
στόχων βιωσιμότητας. 

 Εστιάζει σε πτυχές επιδόσεων που έχουν άμεσο και συνεχές 
οικονομικό ενδιαφέρον για τις δημόσιες αρχές και τους 
οργανισμούς, όπως τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης. 

 Περιλαμβάνει δείκτες που μετρούν πτυχές άνεσης και ευεξίας 
εντός ενός κτιρίου και του εσωτερικού περιβάλλοντός του, π.χ. 
ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων, θερμική άνεση. 

 Παρέχει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να παρακολουθούνται και να ελέγχονται οι επιδόσεις ενός 
κτιρίου σε λειτουργία. 

 

1.2. Για ποιους σκοπούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί; 

Σκοπός του πλαισίου Level(s) είναι να σας παρέχει ένα πολύτιμο σύνολο πληροφοριών και στοιχείων, 
τα οποία μπορούν να σας δώσουν τη δυνατότητα να κατανοήσετε, να βελτιώσετε και να 
βελτιστοποιήσετε τις επιδόσεις βιωσιμότητας ενός κτιρίου. Για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις 
επιδόσεις ενός κτιριακού έργου, η χρήση του πλαισίου Level(s) περιλαμβάνει τη συλλογή, τον χειρισμό 
και την επεξεργασία ενός ευρέος φάσματος στοιχείων σχετικών με τις επιδόσεις ενός κτιρίου. 
Παραδείγματα στοιχείων σχετικά με το πλαίσιο Level(s) αναφέρονται στον πίνακα παρακάτω.   
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Πίνακας 2. Στοιχεία σχετικά με τη χρήση των πόρων και το εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου 

Χρήση πόρων Σχετικά στοιχεία 

Χρήση ενέργειας και 
νερού 

— Κατανάλωση (με βάση υπολογισμούς και παρακολούθηση) 
— Συναφείς εκπομπές ισοδυνάμων CO2 
— Συναφή έξοδα 

Δομικά στοιχεία και 
υλικά 

— Ποσότητες (σχεδιασμός και «όπως κατασκευάστηκε») 
— Συναφείς εκπομπές ισοδυνάμων CO2 
— Συναφή έξοδα 
— Συναφείς εκτιμήσεις λειτουργικής διάρκειας ζωής 

Κτιριακές μελέτες και 
δομές 

— Χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας (που συνεισφέρουν στη 
συνολική βαθμολογία) 

— Χαρακτηριστικά αποδόμησης (που συνεισφέρουν στη συνολική 
βαθμολογία) 

— Συναφή έξοδα 

Σχέδια συντήρησης 
— Κύκλοι συντήρησης και αντικατάστασης 
— Συναφή έξοδα 

Το περιβάλλον των 
εσωτερικών χώρων 

— Ρυθμός εξαερισμού (με βάση υπολογισμούς και παρακολούθηση) 
— Εκπομπές από δομικά προϊόντα βάσει δοκιμών (σχεδιασμός και «όπως 

κατασκευάστηκε») 
— Αποτελέσματα παρακολούθησης και δειγματοληψίας της ποιότητας 

του αέρα 
— Θερμικές συνθήκες (με βάση υπολογισμούς και παρακολούθηση) 
— Συνθήκες φωτισμού και οπτικής άνεσης 
— Επίπεδα θορύβου και συνθήκες ακουστικής άνεσης 

 

Πέραν της υποβολής των αποτελεσμάτων σας, οι επιδόσεις κάθε κτιρίου μπορούν, για παράδειγμα, 
να αναλυθούν για την υποστήριξη των ακόλουθων επιλογών, μεταξύ άλλων: 

• χαρακτηριστικών και προδιαγραφών σχεδιασμού που μπορούν να βελτιώσουν τις 
επιδόσεις· 

• θερμών σημείων περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής· 
• σεναρίων μελλοντικών επιδόσεων που μπορούν να επηρεαστούν από αποφάσεις στο 

στάδιο του σχεδιασμού· 

• αποφάσεων και επιλογών σχεδιασμού που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του 
περιβάλλοντος των εσωτερικών χώρων· 

• βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εξόδων κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του κτιρίου· 

το κατά πόσον οι εκτιμήσεις επιδόσεων στο στάδιο του σχεδιασμού επιτεύχθηκαν σε σύγκριση με τις 
επιδόσεις στην κατάσταση «όπως κατασκευάστηκε» ή με βάση μετρήσεις. 
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2. Εισαγωγική παρουσίαση 2: Η κοινή γλώσσα της βιωσιμότητας 

Σε αυτήν την παρουσίαση, πραγματοποιείται μια εισαγωγή στις στρατηγικές προτεραιότητες του 
πλαισίου Level(s), δηλαδή στους 6 μακρο-στόχους του, και δίνεται η περιγραφή τους. Έπειτα 

παρουσιάζονται οι 16 δείκτες που, με τη σειρά τους, δίνουν τη δυνατότητα για την αξιολόγηση της 
συμβολής κάθε επιμέρους κτιριακού έργου στην επίτευξη καθενός από αυτούς τους μακρο-στόχους. 

 

2.1. Οι 6 μακρο-στόχοι 

Το κοινό πλαίσιο Level(s) βασίζεται σε 6 μακρο-στόχους οι οποίοι περιγράφουν ποιες θα πρέπει να 
είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες για τη συμβολή των κτιρίων στους στόχους πολιτικής της ΕΕ και 
των κρατών μελών σε τομείς όπως η ενέργεια, η χρήση υλικών, η διαχείριση των αποβλήτων, τα ύδατα 
και η ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων. Μια επισκόπηση των μακρο-στόχων παρέχεται στο 
σχήμα 1 παρακάτω.  

 
 

Σχήμα 2. Οι 6 μακρο-στόχοι του πλαισίου Level(s) 

 

Για καθεμιά από αυτές τις στρατηγικές προτεραιότητες είναι σημαντικό να μπορεί να μετρηθεί η 
συμβολή και οι επιδόσεις των επιμέρους κτιριακών έργων. Επομένως, έχουν αναπτυχθεί δείκτες που 
καθιστούν δυνατή τη μέτρηση των επιδόσεων στο πλαίσιο κάθε μακρο-στόχου. Ο πίνακας 3 παρέχει 
περαιτέρω πληροφορίες για τον ορισμό και το πεδίο εφαρμογής τους.   

 

Μακρο-στόχος 1: 
Εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου 
κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής ενός 
κτιρίου 
Μακρο-στόχος 2: 
Αποδοτικοί ως 
προς τη χρήση 
των πόρων και 
κυκλικοί κύκλοι 
ζωής των υλικών

Μακρο-στόχος 3: 
Αποδοτική χρήση 
των υδάτινων 
πόρων

Μακρο-στόχος 4: 
Υγιεινοί και 
άνετοι χώροι

Μακρο-στόχος 5: 
Προσαρμογή και 
ανθεκτικότητα 
στην κλιματική 
αλλαγή

Μακρο-στόχος 6: 
Βελτιστοποίηση 
του κόστους 
κύκλου ζωής και 
της αξίας
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Πίνακας 3. Ορισμός και πεδίο εφαρμογής κάθε μακρο-στόχου του πλαισίου Level(s) 

Μακρο-στόχος Ορισμός Πεδίο εφαρμογής και εστίαση 

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

Ελαχιστοποίηση των συνολικών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής ενός κτιρίου1, από τη 
γέννηση έως τον θάνατο, με έμφαση σε 
εκπομπές από τη λειτουργική χρήση 
ενέργειας του κτιρίου και την 
ενσωματωμένη ενέργεια. 

Δράση σε επίπεδο κτιρίου με έμφαση στους εξής στόχους:  

• Σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας κατά το στάδιο χρήσης, η 
οποία συμπληρώνεται από τη συνεισφορά οικονομικά αποδοτικών 
ενεργειακών τεχνολογιών και υποδομών με χαμηλές/μηδενικές 
εκπομπές.  

• Ενσωματωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που σχετίζονται με την κατασκευή προϊόντων, τη 
συντήρηση, την επισκευή, την προσαρμογή, την ανακαίνιση και το 
τέλος του κύκλου ζωής.   

Κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων ενός κτιρίου, ιδιαίτερη προσοχή 
δίνεται στις δυνητικές αντισταθμίσεις μεταξύ ενσωματωμένων εκπομπών 
και εκπομπών κατά το στάδιο χρήσης (λειτουργικών εκπομπών), έτσι ώστε 
να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση των συνολικών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής. 

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

Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, των 
εργασιών μηχανικής και της μορφής του 
κτιρίου για την υποστήριξη λιτών και 
κυκλικών ροών, την επέκταση της 
μακροπρόθεσμης χρησιμότητας των υλικών 
και τη μείωση των σημαντικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Δράσεις σε επίπεδο κτιρίου με έμφαση στην αποδοτική χρήση των υλικών 
και την κυκλική χρησιμότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται δράσεις κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής σχετικά με τις εξής πτυχές:  

• σχεδιασμός κτιρίου,  

• τεχνολογία κατασκευών και διαχείριση κατασκευής,  

• κατασκευή προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών,  

• κύκλοι αντικατάστασης και ευελιξία προσαρμογής σε αλλαγές και 

• δυνατότητα αποδόμησης.   
Συνολικός στόχος είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης των υλικών, η μείωση 
των αποβλήτων και η εισαγωγή της κυκλικότητας στον σχεδιασμό και τις 
επιλογές υλικών.   

                                                           
1 Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής αποκαλούνται κάποιες φορές και «άνθρακας κύκλου ζωής» ή «αποτύπωμα άνθρακα». 
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Μακρο-στόχος Ορισμός Πεδίο εφαρμογής και εστίαση 

Μακρο-στόχος 3: 
Αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων 

 

Αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων, 
ειδικότερα σε περιοχές στις οποίες έχει 
εντοπιστεί μακροχρόνια ή προβλεπόμενη 
καταπόνηση των υδάτινων πόρων. 

Δράσεις σε επίπεδο κτιρίου, ειδικότερα για κτίρια που βρίσκονται σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν συνεχή ή εποχιακή καταπόνηση των 
υδάτινων πόρων. Αυτές θα μπορούσαν να συνδυάζουν μέτρα 
αποδοτικότητας για την ελαχιστοποίηση της χρήσης των υδάτων, καθώς και 
μέτρα από την πλευρά της προσφοράς, όπως επαναχρησιμοποίηση των 
οικιακών λυμάτων και συλλογή των όμβριων υδάτων, τα οποία 
σχεδιάζονται για τη χρήση εναλλακτικών πηγών. 

Μακρο-στόχος 4: 
Υγιεινοί και άνετοι 
χώροι 

 

Δημιουργία κτιρίων τα οποία είναι άνετα, 
ελκυστικά και παραγωγικά για να ζει και να 
εργάζεται κανείς και τα οποία προστατεύουν 
την ανθρώπινη υγεία. 

Δράσεις σε επίπεδο κτιρίου για την αντιμετώπιση ζωτικής σημασίας πτυχών 
της ποιότητας του περιβάλλοντος των εσωτερικών χώρων, οι οποίες 
επηρεάζουν την υγεία, την άνεση και την παραγωγικότητα των ενοίκων. Οι 
πρώτες τέσσερις τέτοιες πτυχές που προσδιορίστηκαν είναι οι εξής:   

• η ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων όσον αφορά 
συγκεκριμένες παραμέτρους και ρύπους,  

• ο βαθμός θερμικής άνεσης κατά τη διάρκεια ενός μέσου έτους,   

• η ποιότητα τεχνητού και φυσικού φωτός και η σχετική οπτική 
άνεση, καθώς και 

• η ικανότητα του κελύφους του κτιρίου να απομονώνει εσωτερικές 
και εξωτερικές πηγές θορύβου για τους ενοίκους. 

Μακρο-στόχος 5: 
Προσαρμογή και 
ανθεκτικότητα στην 
κλιματική αλλαγή 

 

Διαχρονικές κτιριακές επιδόσεις έναντι των 
προβλεπόμενων μελλοντικών αλλαγών στο 
κλίμα, για την προστασία της υγείας και της 
άνεσης των ενοίκων και για την 
ελαχιστοποίηση των μακροπρόθεσμων 
κινδύνων για τις αξίες των ακινήτων και τις 
επενδύσεις. 

Δράσεις σε επίπεδο κτιρίου για την προσαρμογή και τη διασφάλιση της 
ανθεκτικότητας έναντι των ακόλουθων κινδύνων: 

• αυξημένη υπερθέρμανση το καλοκαίρι και ανεπαρκής θέρμανση 
τον χειμώνα, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσφορία 
και να είναι επιζήμιες για την υγεία, 

• αυξημένος κίνδυνος ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την 
ακεραιότητα των δομικών στοιχείων και  

• αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία θα 
μπορούσαν να κατακλύσουν τα συστήματα αποχέτευσης και να 
προκαλέσουν ζημιά σε δομές και υλικά.   
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Μακρο-στόχος Ορισμός Πεδίο εφαρμογής και εστίαση 

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

 

Βελτιστοποίηση του κόστους κύκλου ζωής 
και της αξίας των κτιρίων, έτσι ώστε να 
αποτυπώνεται η δυνατότητα 
μακροπρόθεσμης βελτίωσης των επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της κτήσης, της 
λειτουργίας, της συντήρησης, της 
ανακαίνισης, της απόρριψης και του τέλους 
ζωής. 

Δράσεις και λήψη αποφάσεων σε επίπεδο κτιρίου με βάση μια 
μακροπρόθεσμη εικόνα του συνολικού κόστους κύκλου ζωής και της 
εμπορικής αξίας περισσότερο βιώσιμων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των 
εξής:   

• της επίτευξης χαμηλότερου κόστους κύκλου ζωής και πιο 
παραγωγικών και άνετων χώρων διαβίωσης και εργασίας, καθώς 
και 

• της θετικής επίδρασης στις αποτιμήσεις της εμπορικής αξίας και 
στις αξιολογήσεις κινδύνου των ακινήτων.   
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2.2. Οι βασικοί δείκτες 

Το κοινό πλαίσιο Level(s) αποτελείται από 16 βασικούς δείκτες. Κάθε δείκτης έχει επιλεγεί για τη μέτρηση των 
επιδόσεων και της συμβολής ενός κτιρίου στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου μακρο-στόχου. Επισκόπηση των 
δεικτών και των οικείων μονάδων μέτρησης παρέχεται στον πίνακα παρακάτω. 

Πίνακας 4. Επισκόπηση των μακρο-στόχων και των αντίστοιχων δεικτών και μονάδων μέτρησής τους 

Μακρο-στόχος Δείκτης Μονάδα μέτρησης 

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) 

1.2 Δυναμικό υπερθέρμανσης 
του πλανήτη κατά τον κύκλο 

ζωής 

χιλιόγραμμα ισοδυνάμων CO2 ανά 
τετραγωνικό μέτρο κατ’ έτος (kg CO2 
eq./m2/έτος 

2. Αποδοτικοί ως προς 
τη χρήση των πόρων 

κύκλοι ζωής των υλικών 

2.1 Κατάσταση ποσοτήτων, 
υλικών και διαρκειών ζωής Μοναδιαίες ποσότητες, μάζα και έτη 

2.2 Απόβλητα και υλικά δόμησης 
και κατεδάφισης 

χιλιόγραμμα αποβλήτων και υλικών ανά 
τετραγωνικό μέτρο συνολικού ωφέλιμου 
εμβαδού (kg/m2) 

2.3 Σχεδιασμός για την 
προσαρμοστικότητα και την 

ανακαίνιση 
Βαθμολογία προσαρμοστικότητας 

2.4 Σχεδιασμός για την 
αποδόμηση, την 

επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση 

Βαθμολογία αποδόμησης 

3. Αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων 

3.1 Κατανάλωση νερού στο 
στάδιο χρήσης 

κυβικά μέτρα (m3) νερού κατ’ έτος ανά 
ένοικο 

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 

4.2 Χρόνος εκτός περιοχής 
θερμικής άνεσης 

Ποσοστό χρόνου εκτός περιοχής κατά τη 
διάρκεια των περιόδων θέρμανσης και 
ψύξης 

4.3 Φωτισμός και οπτική άνεση Κατάλογος ελέγχου επιπέδου 1 

4.4 Ακουστική και προστασία 
από τον θόρυβο Κατάλογος ελέγχου επιπέδου 1 

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)   
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5. Προσαρμογή και 
ανθεκτικότητα στην 
κλιματική αλλαγή 

5.2 Αυξημένος κίνδυνος ακραίων 
καιρικών φαινομένων 

Κατάλογος ελέγχου επιπέδου 1 (υπό 
εκπόνηση) 

5.3 Αυξημένος κίνδυνος 
πλημμυρικών φαινομένων 

Κατάλογος ελέγχου επιπέδου 1 (υπό 
εκπόνηση) 

6. Βελτιστοποίηση του 
κόστους κύκλου ζωής 

και της αξίας 

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

6.2 Δημιουργία αξίας και έκθεση 
σε κίνδυνο Κατάλογος ελέγχου επιπέδου 1 

Οι βασικοί δείκτες έχουν στην πλειονότητά τους μία μονάδα μέτρησης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές 
εξαιρέσεις, για τις οποίες οι επιδόσεις πρέπει να αξιολογούνται και να δηλώνονται διαφορετικά: 

• Σύνθετοι δείκτες (1.2, 2.2, 4.1): Αυτοί οι δείκτες είναι πιο περίπλοκοι και είναι δύσκολο να αναχθούν σε 
μία μονάδα μέτρησης. Αντίθετα, απαρτίζονται από διάφορες σχετικές μονάδες μέτρησης που πρέπει να 
μελετώνται από κοινού για να γίνουν κατανοητές οι επιδόσεις ενός κτιρίου.   

• Ποιοτικές αξιολογήσεις (4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2). Για αυτούς τους δείκτες δεν έχει συμφωνηθεί προς το παρόν 
ποσοτική μονάδα ή μονάδες μέτρησης και, επομένως, μπορούν στη θέση αυτών να υποβάλλονται τα 
αποτελέσματα μιας ποιοτικής αξιολόγησης.  

• Υποβολή πληροφοριών (2.1): Αυτός ο δείκτης έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τους χρήστες να 
χειρίζονται και να επεξεργάζονται συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με το κτίριό τους επικουρικά προς τη 
συνεκτίμηση του κύκλου ζωής. 

 

2.3. Αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA) 

Το κοινό πλαίσιο Level(s) εφαρμόζει μια προσέγγιση κύκλου ζωής όσον αφορά τη βιωσιμότητα των κτιρίων. Για την 
ολοκληρωμένη υποστήριξη αυτής της προσέγγισης, οι βασικοί δείκτες των μακρο-στόχων 1, 2 και 3 
συμπληρώνονται από μια ολιστική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός κτιρίου, μια αξιολόγηση του 
κύκλου ζωής ενός κτιρίου. Μέσω της αξιολόγησης του κύκλου ζωής ενός κτιρίου, μπορούν να ποσοτικοποιηθούν 
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με ένα κτίριο και μπορούν να προσδιοριστούν τα σημαντικότερα 
σημεία (τα οποία αποκαλούνται συνήθως «θερμά σημεία») και να χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία για τη βελτίωση 
των επιδόσεων.   
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Πίνακας 5. Οι περιβαλλοντικοί μακρο-στόχοι και οι δείκτες αξιολόγησης κύκλου ζωής 

Μακρο-στόχοι 1 έως 3: Αξιολόγηση του πλήρους κύκλου ζωής 

Αξιολόγηση κύκλου 
ζωής από τη γέννηση 

έως τον θάνατο: 
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 

 
  

Κατεδάφιση

Λειτουργία και 
συντήρηση

Ανάλυση

Τεκμηρίωση

Παραγωγή υλικών

Κατασκευή 
επιπέδου 
4D/5D

Υλικοτεχνική 
υποστήριξη 
κατασκευής

Προγραμματισμός

Προκαταρκτική 
μελέτη

Μελέτη 
εφαρμογής

Ανακαίνιση
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3. Εισαγωγική παρουσίαση 3: Πώς λειτουργεί το πλαίσιο Level(s) 

Σε αυτήν την παρουσίαση γίνεται μια εισαγωγή στη δομή και τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο το κοινό 
πλαίσιο και δίνεται η περιγραφή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα τρία επίπεδα, τα οποία επιτρέπουν στους 
χρήστες να επιλέγουν πόσο σύνθετη μπορεί να είναι η αξιολόγησή τους και η υποβολή στοιχείων σχετικά με τη 

βιωσιμότητα ενός κτιρίου. 

 

3.1. Τα τρία «επίπεδα» 

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 λεπτομερή 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 —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 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».  

 
Σχήμα 3. Τα επίπεδα —από την προκαταρκτική μελέτη έως τις επιδόσεις κατά τη λειτουργία 

Ε1 
Προκαταρκτική 
μελέτη 

Ε2
Μελέτη εφαρμογής 
και κατασκευή

Ε3
Κατάσταση «όπως 
κατασκευάστηκε» και 
«σε λειτουργία»
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3.2. Διασφάλιση της συγκρισιμότητας 

Το πλαίσιο Level(s) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο συγκρισιμότητας μεταξύ 
λειτουργικά ισοδύναμων κτιρίων. Για να διασφαλιστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης συγκρίσεων που έχουν 
νόημα με βάση τα ποσοτικά αποτελέσματα, παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες και καθοδήγηση για κάθε δείκτη. 
Σύμφωνα με αυτές, οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τα σημεία που αναφέρονται στο παρακάτω πλαίσιο. 

Για την υποστήριξη της χρήσης του πλαισίου Level(s) σε ολόκληρη την ΕΕ, εφαρμόζεται επίσης μια «αρχή 
ισοδυναμίας». Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εθνικά εργαλεία και μέθοδοι, καθώς 
και ορισμένα ιδιωτικά εργαλεία και μέθοδοι, εάν είναι ρητώς αποδεκτά από το πλαίσιο Level(s) με βάση τις οδηγίες 
για κάθε δείκτη. Εάν χρησιμοποιείται κάποιο από αυτά τα εργαλεία ή τις μεθόδους, η χρήση του πρέπει να 
αναφέρεται πάντα μαζί με τα αποτελέσματα. 

 
Μάθετε περισσότερα 
Πώς υποστηρίζεται η συγκρισιμότητα μέσω της χρήσης του πλαισίου Level(s) 
 

• Χρήση κοινών μονάδων μέτρησης 
• Συμπλήρωση της περιγραφής του κτιρίου βάσει του πλαισίου Level(s) 
• Χρήση των καθορισμένων προτύπων και μεθόδων αναφοράς  
• Υποχρέωση υποβολής στοιχείων σχετικά με τις βασικές παραμέτρους, τις παραδοχές και την ποιότητα 

των στοιχείων για να διασφαλιστεί η διαφάνεια 
• Οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί ειδικά για το πλαίσιο Level(s) και οι οποίοι:  

— καθορίζουν βασικές παραμέτρους,  
— παρέχουν προεπιλεγμένα στοιχεία και  
— ορίζουν τις παραδοχές των υπολογισμών. 

 
 
 

3.3. Επιπρόσθετες ενέργειες για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων 

Το πλαίσιο Level(s) αναγνωρίζει ότι, όταν οι επαγγελματίες του τομέα των δομικών κατασκευών επιτύχουν ένα 
βασικό επίπεδο ικανότητας όσον αφορά τη χρήση των δεικτών, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες βελτιστοποίησης των επιδόσεων. Μπορεί να επιθυμούν να κάνουν ένα επιπλέον βήμα στην 
επαγγελματική τους εξέλιξη χρησιμοποιώντας πιο προηγμένα εργαλεία, μεθόδους και στοιχεία.   

Για κάθε δείκτη, παρέχονται ευκαιρίες να γίνει αυτό το επιπλέον βήμα και να βελτιστοποιηθούν οι επιδόσεις. 
Ορισμένοι από τους βασικούς τύπους ευκαιριών προσδιορίζονται στο πλαίσιο παρακάτω. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 

Επιπρόσθετα βήματα που μπορούν να γίνουν για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων με τη χρήση του πλαισίου 
Level(s) 

• Χρήση δεδομένων εισόδου με μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας 
• Χρήση πιο προηγμένων μεθόδων και εργαλείων υπολογισμού 
• Καθορισμός και δοκιμή περισσότερο σύνθετων και ολοκληρωμένων σεναρίων 
• Συνεκτίμηση επιπρόσθετων πτυχών σχεδιασμού και επιδόσεων στους υπολογισμούς και τις εκτιμήσεις 
• Χρήση συστημάτων παρακολούθησης που παρέχουν υψηλότερο βαθμό λεπτομέρειας στα δεδομένα 
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4. Συνεκτίμηση της βιωσιμότητας: σύντομες παρουσιάσεις βασικών εννοιών του πλαισίου 
Level(s) 
Σε αυτό το μέρος του πλαισίου Level(s), γίνονται 4 (υπο)παρουσιάσεις των βασικών εννοιών και του σκεπτικού που 
υποστηρίζουν το κοινό πλαίσιο, τους μακρο-στόχους του και τους δείκτες. Οι παρουσιάσεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν σε ένα κτιριακό έργο να 
εφαρμόζουν ιδέες βιωσιμότητας, μέσω της παροχής περαιτέρω προσανατολισμού και της εκμάθησης του τρόπου 
με τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τη χρήση του πλαισίου Level(s) για την αξιολόγηση ενός έργου. 

 

4.1. Συνεκτίμηση της βιωσιμότητας 1: Κύκλος ζωής και κυκλική σκέψη 

Το πλαίσιο Level(s) εφαρμόζει μια προσέγγιση κύκλου ζωής όσον αφορά τη βιωσιμότητα των κτιρίων. Σε αυτήν 
την παρουσίαση εξετάζουμε τι σημαίνει αυτό πρακτικά και πώς ο σχεδιασμός του κτιρίου μπορεί να καλύψει ένα 
πλήρες φάσμα περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου. Αυτό ισχύει όχι 
μόνο για το στάδιο λειτουργίας αλλά και για το πώς οι επιλογές σχετικά με τη διαμόρφωση του σχεδιασμού, την 

κατασκευή και την ανακαίνιση των κτιρίων μπορούν να είναι εξίσου σημαντικές. 

Μέσω της υιοθέτησης μιας προσέγγισης κύκλου ζωής, μπορεί να αναλυθεί το πλήρες φάσμα των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με ένα κτίριο και να προσδιοριστούν οι σημαντικότερες 

επιπτώσεις, οι οποίες αποκαλούνται «θερμά σημεία». Με αυτό συνδέεται επίσης και η έννοια της κυκλικότητας, 
σκοπός της οποίας είναι να διασφαλίζεται, μέσω του σχεδιασμού, η μακροπρόθεσμη αποδοτική χρήση των 

πόρων.  Εάν κατανοήσουν αυτές τις αλληλένδετες έννοιες, όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν σε ένα έργο 
μπορούν να συμμετάσχουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων κύκλου ζωής ενός κτιρίου. 

 

Η έννοια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου είναι σημαντικά ευρύτερη από την τρέχουσα προσέγγιση της εστίασης στον 
σχεδιασμό και την κατασκευή των κτιρίων. Με απλά λόγια, αφορά την κατανόηση και την ποσοτικοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός κτιρίου από τη «γέννησή» του —την εξόρυξη των πρώτων υλών που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του κτιρίου— έως και τον «θάνατο» —το τέλος της λειτουργικής διάρκειας ζωής 
και την αποδόμηση του κτιρίου, καθώς και τον τρόπο χειρισμού των δομικών υλικών του (ανάκτηση, 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων).   

Το πλαίσιο Level(s) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενθαρρύνει τους επαγγελματίες του τομέα των δομικών 
κατασκευών να σκέφτονται, στο μέτρο του εφικτού, με βάση τις ικανότητες τους και ομαδικά, τον κύκλο ζωής και 
την κυκλικότητα του σχεδιασμού ενός κτιρίου από τη γέννηση έως τον θάνατό του. Τα κτίρια είναι μια σημαντική 
τράπεζα υλικών, καθώς αποτελούν αποθετήρια πόρων για πολλές δεκαετίες και, επομένως, είναι σημαντικό να 
σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να συντηρούνται και να ανακαινίζονται με γνώμονα την κυκλικότητα.   

Οι βασικές έννοιες και η ορολογία μιας προσέγγισης με βάση τον κύκλο ζωής 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αφορούν τον κύκλο ζωής ενός κτιρίου ποικίλουν και εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου του κύκλου ζωής. Ποσοτικοποιούνται κυρίως με τη 
μορφή εκτιμήσεων εκπομπών που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον, οι οποίες υπολογίζονται και 
αναφέρονται ως «κατηγορίες επιπτώσεων». Αυτές οι κατηγορίες επιπτώσεων περιλαμβάνουν τη συνεισφορά στην 
κλιματική αλλαγή αερίων όπως το CO2, τη συνεισφορά στην οξίνιση αερίων όπως το διοξείδιο του θείου και τη 
συνεισφορά στην τοξικότητα για τον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα ουσιών όπως τα βαρέα μέταλλα. Ορισμένες 
κατηγορίες επιπτώσεων χαρακτηρίζουν επίσης τη συνεισφορά των κτιρίων στην εξάντληση των ορυκτών, των 
μετάλλων και των πόρων ορυκτών καυσίμων. Μια κατηγορία επιπτώσεων η οποία συνδέεται άμεσα με τα κτίρια 
είναι η απώλεια εδάφους που προκαλείται εξαιτίας της αλλαγής της χρήσης γης και της στεγανοποίησης της 
επιφάνειας του εδάφους. 

Για να γίνουν κατανοητές οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής ενός κτιρίου, οι σημαντικότερες έννοιες που 
πρέπει να εξεταστούν αρχικά είναι οι εξής: 
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• Στάδια του κύκλου ζωής: Αυτά είναι τα διακριτά στάδια της ζωής ενός κτιρίου στα οποία αποδίδονται 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, οι επιπτώσεις που σχετίζονται με την κατασκευή ενός 
τούβλου θα αποδοθούν στο «στάδιο παραγωγής». Η ενέργεια που καταναλώνουν οι ένοικοι ενός κτιρίου 
θα αποδοθεί στο «στάδιο χρήσης». Το πλαίσιο Level(s) βασίζεται στα στάδια του κύκλου ζωής που 
περιγράφονται στο πρότυπο EN 15978, τα οποία χωρίζονται, αντίστοιχα, σε ενότητες, με σκοπό την 
ανάλυση και την υποβολή λεπτομερέστερων στοιχείων όσον αφορά τις αιτίες των επιπτώσεων (βλ. σχήμα 
4). 

• Κατηγορίες επιπτώσεων: Κάθε κατηγορία περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα αξιολογηθούν κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου διαθέτει δείκτη με διακριτή μονάδα ή διακριτές μονάδες μέτρησης. 
Αυτές οι μονάδες μέτρησης σχετίζονται με την υποκείμενη επιλογή μεθόδου κατάρτισης μοντέλων και 
υπολογισμού. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αξιολογούνται στο πλαίσιο Level(s) είναι κυρίως αυτές 
που αναφέρονται ως «μέσες» κατηγορίες επιπτώσεων που μετρούν τις εκπομπές στο περιβάλλον, όπως 
το CO2 ή η χρήση πόρων που έχουν εξορυχθεί από το περιβάλλον, όπως τα μέταλλα. Για κάθε κατηγορία 
επιπτώσεων, η σχετική συνεισφορά κάθε τύπου εκπομπής ή χρήσης πόρων σταθμίζεται στη συνέχεια 
ανάλογα με τις επιπτώσεις της —επομένως, για παράδειγμα, κάθε μόριο αέριου μεθανίου έχει 25 φορές 
μεγαλύτερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη από ένα μόριο CO2. 

• Λειτουργική μονάδα: Η μονάδα αναφοράς για τη σύγκριση μεταξύ κτιριακών σχεδίων ή έργων. Στο 
πλαίσιο Level(s), τα αποτελέσματα κανονικοποιoύνται ανά m2 ωφέλιμου εμβαδού του κτιρίου και ανά έτος 
ωφέλιμου χρόνου ζωής,  αν υποτεθεί ότι ο χρόνος ζωής αναφοράς ανέρχεται σε 50 έτη. 

• Στοιχεία απογραφής κύκλου ζωής: Αυτά αποτελούν το δομικό στοιχείο μιας αξιολόγησης κύκλου ζωής 
και συλλέγονται σε δύο στάδια. Αρχικά, χρειάζονται μη επεξεργασμένα δεδομένα για τη μάζα των υλικών 
πόρων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής —τα οποία αποκαλούνται «κατάσταση 
υλικών»— καθώς και για άλλους πόρους, όπως η ενέργεια, τα καύσιμα και τα ύδατα, και για οποιεσδήποτε 
άλλες άμεσες εκπομπές (π.χ. ψυκτικές ουσίες, πτητικές οργανικές ενώσεις από φινιρίσματα). Στη συνέχεια 
γίνεται εκτίμηση των εκπομπών στο περιβάλλον και της κατανάλωσης πόρων που σχετίζονται με αυτήν τη 
χρήση πόρων. Αυτή η ροή απογραφής σχετίζεται με διαδικασίες εξόρυξης υλικών, μεταποίησης, 
κατασκευής και παραγωγής ενέργειας. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι «πρωτογενή», εάν είναι 
πραγματικά στοιχεία από αντιπροσωπευτικές εγκαταστάσεις παραγωγής, ή «δευτερογενή» και «γενικά», 
αν έχουν προσδιοριστεί ως μέσος όρος για διάφορες αντιπροσωπευτικές εγκαταστάσεις παραγωγής σε 
περιφερειακό, εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα όσον αφορά αυτά τα 
στοιχεία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι, στο μέτρο του εφικτού, είναι αντιπροσωπευτικά των διεργασιών 
και των πόρων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρήση του κτιρίου —ειδικότερα 
όσον αφορά την ηλικία των στοιχείων και την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε στην εν λόγω γεωγραφική 
τοποθεσία.  

• Θερμά σημεία: Πρόκειται για τα σημαντικότερα σημεία στον κύκλο ζωής ενός κτιρίου που έχουν τη 
μεγαλύτερη επίδραση στο συνολικό αποτέλεσμα. Μπορεί να αφορούν τα στάδια ή τις ενότητες του κύκλου 
ζωής ενός κτιρίου (π.χ. Β: στάδιο χρήσης, ενότητα Β2: συντήρηση), συγκεκριμένες διεργασίες (π.χ. 
κατασκευή σκυροδέματος), συγκεκριμένα δομικά στοιχεία (φύλλα πρόσοψης, φέροντα υποστυλώματα, 
εσωτερικές διαρρυθμίσεις και φινιρίσματα) ή στοιχειώδη ροή (π.χ. εκπομπές CO2 από λέβητα). 

• Σενάρια: Αυτά αντιπροσωπεύουν περιγραφές και μελλοντικές προβλέψεις όσον αφορά το πώς θα 
χρησιμοποιηθεί το κτίριο, καθώς και το πώς μπορεί να αλλάξει το περιβάλλον και να επηρεάσει τις 
επιπτώσεις που σχετίζονται με το κτίριο κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Για παράδειγμα, το πλαίσιο 
Level(s) επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τη σημασία της ανάπτυξης σεναρίων τα οποία θα αναπαριστούν: 

— το χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κτίριο πριν να είναι αναγκαία μια 
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας,  
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— τον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης,  

— τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μειωθούν με την πάροδο του χρόνου οι εκπομπές CO2 από την 
παραγωγή ενέργειας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, 

— τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός της προσαρμοστικότητας μπορεί να επηρεάσει την ωφέλιμη 
διάρκεια ζωής, 

— τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός για την αποδόμηση μπορεί να επηρεάσει τη χρήση της τράπεζας 
υλικών. 

 

 
Σχήμα 4. Τα στάδια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου 

Προσαρμοσμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) (2011) 

Τι μαθαίνουμε ήδη από τις αξιολογήσεις κύκλου ζωής των κτιρίων; 

Παρόλο που οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αφορούν το στάδιο χρήσης των κτιρίων εξακολουθούν να είναι 
σημαντικές, η μετάβαση προς υψηλής ενεργειακής απόδοσης κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 
μετατοπίζει σήμερα το ισοζύγιο προς τις επιπτώσεις που σχετίζονται με τα δομικά υλικά. Αποδεικτικά στοιχεία από 

Α: ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

A1: Προμήθεια πρώτων υλών

A2: Μεταφορά

A3: Παραγωγή

Α: ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

A5: Διαδικασία 
εγκατάστασης 
δομικών στοιχείων

A4: Μεταφορά

Β: ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

B1: Χρήση

B2: Συντήρηση

B3: Επισκευή

B4: Αντικατάσταση

B5: Ανακαίνιση

B6: Λειτουργική χρήση ενέργειας

B7: Λειτουργική χρήση νερού

Γ: ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Γ1: Κατεδάφιση 
αποδόμησης

Γ2: Μεταφορά

Γ3: Επεξεργασία αποβλήτων

Γ4: Απόρριψη

Δ: ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 
ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δυναμικό επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης, ανακύκλωσης
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αξιολογήσεις κύκλου ζωής που έχουν ήδη διεξαχθεί μας παρέχουν γνώσεις όσον αφορά τα «θερμά σημεία» 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τα δομικά υλικά: 

• Οι φέρουσες δομές, οι εξωτερικοί τοίχοι και οι προσόψεις φαίνεται ότι αποτελούν το κύριο θερμό σημείο 
όσον αφορά τις επιπτώσεις των υλικών στην πλειονότητα των κατηγοριών επιπτώσεων που 
χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση κύκλου ζωής των κτιρίων.   

• Για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις αυτές θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη συμβολή στις επιπτώσεις 
κύκλου ζωής, των σημαντικότερων ροών υλικών, οι οποίες περιλαμβάνουν το σκυρόδεμα, τα τούβλα, τα 
κεραμικά υλικά, τον χάλυβα και την ξυλεία. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με καθένα από αυτά τα υλικά και στοιχεία είναι διακριτές και δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν αν δοθεί έμφαση σε μία κατηγορία επιπτώσεων ή σε μια μεμονωμένη πτυχή 
σχεδιασμού. Παρόλο που η αποδοτική χρήση των υλικών μπορεί κάποιες φορές να αποτελεί ένδειξη βελτιώσεων 
στον σχεδιασμό, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι προτιμότερη για την αντιμετώπιση των διακριτών 
επιπτώσεων που συνδέονται με τα μη μεταλλικά ορυκτά υλικά και τα χρησιμοποιούμενα υλικά με βάση το μέταλλο 
και το ξύλο. 

Σημαντικές επιπτώσεις συνδεόμενες με τα δομικά υλικά και στοιχεία μπορεί να προκύψουν επίσης κατά το στάδιο 
χρήσης. Παραδείγματος χάρη:   

• Προγραμματισμένες επισκευές και εργασίες συντήρησης μεγάλης κλίμακας μπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσμα την αντικατάσταση υλικών και στοιχείων (π.χ. στεγών, προσόψεων).   

• Οι ανακαινίσεις μπορεί να έχουν επίσης ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση υλικών εξοπλισμού και άλλων 
σημαντικών στοιχείων, όπως παραθύρων και προσόψεων. Διακριτές επιπτώσεις που συνδέονται με τα 
υλικά εξοπλισμού, όπως η τοξικότητα για τον άνθρωπο, ενδέχεται να μην εντοπιστούν και 
ποσοτικοποιηθούν αν αυτοί οι δείκτες δεν συμπεριληφθούν στις επιλεγμένες κατηγορίες επιπτώσεων.   

• Η αποδοτικότητα και η ένταξη της χρήσης των κτιριακών δομών, του χώρου και της γης αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση για σκοπούς βελτίωσης.   

— Στην περίπτωση κατοικιών, ο σχεδιασμός για πιο συμπαγείς μορφές κτιρίων συνεπάγεται την 
αποδοτικότερη χρήση της γης, των υλικών και της ενέργειας.   

— Στην περίπτωση εμπορικών κτιρίων, όπως γραφείων, ο σχεδιασμός με σκοπό την προσαρμοστικότητα 
και την επέκταση της διάρκειας ζωής των δομών μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις των υλικών.  

— Η επιλογή λειτουργικής μονάδας έχει καίρια σημασία για τον καθορισμό του τρόπου μέτρησης της 
έντασης της χρήσης πόρων. Παραδείγματος χάρη, η μέτρηση των επιπτώσεων ανά χώρο εργασίας ή 
ένοικο μπορεί να δίνει περισσότερες πληροφορίες σε σύγκριση με τη μέτρηση των επιπτώσεων ανά 
τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμου εμβαδού. 

 

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο Level(s) για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής; 

Το κοινό πλαίσιο Level(s) ενθαρρύνει τους χρήστες να σκέφτονται ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός κτιρίου, 
παρέχοντας μια βάση για την ποσοτικοποίηση, την ανάλυση και την κατανόηση του κύκλου ζωής. Σε σχέση με αυτό, 
το πλαίσιο Level(s) επιδιώκει να καλύψει ορισμένες πτυχές κυκλικότητας, παρέχοντας δείκτες που μπορούν να 
βοηθήσουν να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επεκταθεί η χρησιμότητα του κτιρίου, όχι μόνο 
όσον αφορά τη λειτουργική διάρκεια ζωής του και την αξία του στην αγορά ακινήτων, αλλά και όσον αφορά τις 
μελλοντικές δυνατότητες ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών από τα οποία 
αποτελείται. 

Ενθαρρύνεται η υποβολή στοιχείων για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια πλήρης 
εικόνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης, το πλαίσιο Level(s) έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι 
χρήστες να μπορούν να ξεκινήσουν μαθαίνοντας σχετικά με τα διάφορα βήματα που είναι απαραίτητα για την 
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αξιολόγηση του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και, εάν το 
επιλέξουν, να επεκτείνουν την ανάλυση σε μια πλήρη αξιολόγηση κύκλου ζωής «από τη γέννηση έως τον θάνατο». 

Αυτή η μαθησιακή διαδικασία ξεκινά με ένα σύνολο αρχών σχεδιασμού που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν τη 
συνεκτίμηση του κύκλου ζωής (βλ. το πλαίσιο παρακάτω). Άλλοι δείκτες του πλαισίου Level(s) συμβάλλουν επίσης 
σε αυτήν τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς καλύπτουν πτυχές μιας αξιολόγησης κύκλου ζωής. Σε αυτούς 
περιλαμβάνονται οι εξής:  

• ο δείκτης 2.1, ο οποίος συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ποσοτήτων, υλικών και 
λειτουργικών διαρκειών ζωής του κτιρίου 

• οι δείκτες 2.3 και 2.4, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης σεναρίων για την προσαρμοστικότητα 
και την αποδόμηση 

• οι δείκτες 5.1, 5.2 και 5.3, οι οποίοι αξιολογούν τους κινδύνους πιθανών μελλοντικών κλιματικών αλλαγών 
για τα κτίρια.  

Τα πορίσματα από υπάρχουσες αξιολογήσεις κύκλου ζωής κτιρίων, τα οποία εξετάζονται σε αυτήν την παρουσίαση, 
συνδυάστηκαν σε ένα σύνολο πτυχών σχεδιασμού κύκλου ζωής με βάση το πλαίσιο Level(s), οι οποίες αποτελούν 
την αφετηρία για λύσεις βάσει συγκεκριμένων έργων που βασίζονται στη συνεκτίμηση του κύκλου ζωής (βλ. το 
πλαίσιο παρακάτω).   

Περισσότερες πληροφορίες 
Οι αρχές σχεδιασμού κύκλου ζωής του πλαισίου Level(s) 

• Αποδοτικό σχήμα, μορφή και χρησιμοποίηση του κτιρίου: Ο λόγος του εμβαδού προς τον όγκο ενός 
κτιρίου, ο οποίος αποκαλείται επίσης πυκνότητα, καθώς και το ύψος του, επηρεάζουν την αποδοτική 
χρήση των υλικών και τη χρήση της ενέργειας. Ένα κτίριο συμπαγέστερης μορφής μπορεί να 
χρησιμοποιεί λιγότερα υλικά κατά ποσοστό άνω του 20 % στο στάδιο της κατασκευής και να 
καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη κατά ποσοστό άνω του 20% στο στάδιο της 
χρήσης. Η ένταση χρήσης ενός κτιρίου, όσον αφορά τόσο την πυκνότητα εγκατοίκησης όσο και τη 
συνολική χρήση, μπορεί να επηρεάσει επίσης τις επιδόσεις κύκλου ζωής. 

• Βελτιστοποιημένη κατασκευή κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας: Εφαρμόζεται τόσο 
σε έργα νέων κτιρίων όσο και σε έργα ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, στα οποία θα πρέπει να εξεταστεί 
η αντιστάθμιση μεταξύ των δύο ακόλουθων σταδίων: 
— κατανάλωση ενέργειας στο στάδιο χρήσης: το στάδιο χρήσης των κτιρίων επηρεάζεται έντονα από 

τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας, ιδίως, για τη θέρμανση χώρων, την παραγωγή ζεστού νερού και 
τον φωτισμό·  

— κατανάλωση ενέργειας στο στάδιο παραγωγής: παράλληλα με τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, για τη μετάβαση σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας απαιτήθηκε 
επίσης χρήση περισσότερης ενσωματωμένης ενέργειας για την κατασκευή μόνωσης, παραθύρων, 
συστημάτων πρόσοψης, θερμικής μάζας και τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας υψηλότερης 
απόδοσης. 

• Βελτιστοποιημένοι κύκλοι χρήσης υλικών: Η δομή ενός κτιρίου αντιστοιχεί, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, σε περισσότερο από το μισό των ενσωματωμένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
που συνδέονται με την κατασκευή.   
— Νέες δομές: Αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι η βελτιστοποίηση του δομικού σχεδιασμού μπορεί 

να μειώσει τη χρήση υλικών κατά περίπου ένα τρίτο, χωρίς να μεταβάλλονται τα απαιτούμενα 
τεχνικά χαρακτηριστικά.   

— Επαναχρησιμοποιημένες δομές: Η επαναχρησιμοποίηση της δομής ενός υπάρχοντος κτιρίου 
μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση στη χρήση υλικών και στις σχετικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. 

• Σχεδιασμός για προσαρμοστικότητα: Η δυνατότητα των κτιρίων να προσαρμόζονται και να είναι 
ευέλικτα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και των ενοίκων μπορεί να επεκτείνει τη ζωή ενός 
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κτιρίου συμπεριλαμβανομένων, το πιο σημαντικό, της δομής και των βασικών στοιχείων του, τα οποία 
αποτελούν θερμά σημεία του κύκλου ζωής.  

• Επέκταση της λειτουργικής διάρκειας ζωής του κτιρίου και των στοιχείων του: Η διάρκεια ζωής του 
κτιρίου, η οποία αποκαλείται επίσης ενίοτε λειτουργική διάρκεια ζωής, και η διάρκεια ζωής των 
δομικών στοιχείων του είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιπτώσεις στα στάδια 
κατασκευής και χρήσης. Γενικά, όσο περισσότεροι κύκλοι αντικατάστασης και ανακαίνισης είναι 
αναγκαίοι, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ενσωματωμένες επιπτώσεις. Αυτό ισχύει ιδίως για την ανακαίνιση 
των κτιριακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιώσεων και των σωληνώσεων, καθώς και 
των φινιρισμάτων, όπως των βαφών. 

• Σχεδιασμός για την αποδόμηση: Τα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 
κατασκευής προϊόντων, ανέγερσης στο εργοτάξιο και κατεδάφισης μπορεί να αντιστοιχούν σε 
σημαντικό ποσοστό των συνολικών ροών υλικών σε ένα εργοτάξιο κατασκευής και, αν δεν 
επαναχρησιμοποιηθούν ή ανακυκλωθούν, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη σπατάλη πόρων και, 
επομένως, την αύξηση των επιπτώσεων κύκλου ζωής σε τομεακό επίπεδο.  

 

  



 

22 
 
 

4.2. Συνεκτίμηση της βιωσιμότητας 2: Κάλυψη των κενών μεταξύ του σχεδιασμού και των 
πραγματικών επιδόσεων του κτιρίου 

Οι αξιολογήσεις των επιδόσεων βιωσιμότητας πραγματοποιούνται, στην πλειονότητά τους, στο στάδιο 
σχεδιασμού. Οι επιδόσεις του ολοκληρωμένου κτιρίου παρακολουθούνται μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις.  

Υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος οι εκτιμήσεις του σχεδιασμού 
να διαφέρουν από τις πραγματικές επιδόσεις ενός κτιρίου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι διαφορές να 

είναι σημαντικές, ενίοτε σε ποσοστό που φτάνει έως το 50 %. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες οι οποίοι είναι σημαντικό να γίνουν κατανοητοί και να χρησιμεύσουν για την άντληση διδαγμάτων. 

Για να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται όντως στόχοι όπως η αποδοτική χρήση της ενέργειας και του νερού ή η 
ικανοποίηση των ενοίκων από το εσωτερικό περιβάλλον, το πλαίσιο Level(s) επιδιώκει να διασφαλίσει ότι 

υπάρχει, ευθύς εξαρχής, ένας σαφής στόχος να ελέγχονται οι επιδόσεις ενός κτιρίου «όπως κατασκευάστηκε» και 
«σε λειτουργία». Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω σχεδιασμού να ελεγχθούν οι προδιαγραφές του κτιρίου 

«όπως κατασκευάστηκε», να παρακολουθούνται οι επιδόσεις του κτιρίου μόλις αυτό ολοκληρωθεί και να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής έρευνας για την ικανοποίηση των ενοίκων. 

 

Για να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται όντως στόχοι όπως η αποδοτική χρήση της ενέργειας και του νερού ή η 
καλή ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων, είναι σημαντικό να παρακολουθούνται οι επιδόσεις ενός κτιρίου 
μόλις αυτό ολοκληρωθεί —όσον αφορά τόσο τα στοιχεία επιδόσεων κατά τη λειτουργία του κτιρίου όσο και τις 
τελικές προδιαγραφές «όπως κατασκευάστηκε». Ένα κτίριο μπορεί να μην επιτυγχάνει τις προβλεπόμενες 
επιδόσεις για διάφορους λόγους:   

• η ποιότητα αποτελεί γενικά συνεχή πρόκληση στον τομέα των δομικών κατασκευών και χρειάζεται 
προσοχή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου· 

• για τις νέες και καινοτόμες μορφές σχεδιασμού και κατασκευής που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των 
στόχων βιωσιμότητας μπορεί να είναι απαραίτητη η χρήση αρχικά νέων και μη οικείων τεχνικών, υλικών 
και συστημάτων·  

• οι παραδοχές που γίνονται κατά τον υπολογισμό και την προσομοίωση των επιδόσεων μπορούν να 
βασίζονται σε προκαθορισμένες τιμές για την περιγραφή των μοντέλων χρήσης των πιθανών ενοίκων και 
μπορεί, επίσης, να μην λαμβάνουν υπόψη το σύνολο της ζήτησης ενέργειας του χρησιμοποιούμενου 
κτιρίου· 

• κενά στην επικοινωνία, τον συντονισμό και τις αρμοδιότητες στο πλαίσιο ενός έργου μπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μη προώθηση λεπτομερειών και προδιαγραφών σχεδιασμού· και 

• η ομάδα έργου μπορεί να μην διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωσία για να μετουσιώσει κάθε στόχο 
βιωσιμότητας σε λεπτομερή σχέδια και κατασκευασμένα έργα.  

Αν αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα σε πρώιμο στάδιο και αν μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα εκτελεστεί το 
έργο, μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να προκύψουν κενά στις επιδόσεις. Ουσιαστικά, τα κτίρια 
δημιουργούνται επίσης για να χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους, οπότε η ικανοποίηση των ενοίκων αποτελεί 
σημαντικό συμπληρωματικό στοιχείο που χρήζει παρακολούθησης. Επομένως, απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας σε 
όσους ζουν και εργάζονται σε ένα κτίριο. Η εν λόγω έρευνα θα δώσει τη δυνατότητα να αναλυθούν άλλες πτυχές 
επιδόσεων — για παράδειγμα, η ικανοποίηση όσον αφορά το επίπεδο ελέγχου του περιβάλλοντος των εσωτερικών 
χώρων. 

Όλες οι δραστηριότητες παρακολούθησης και έρευνας μετά την εγκατοίκηση ενός κτιρίου απαιτούν προσεκτικό 
σχεδιασμό και, για να αντληθεί η μέγιστη δυνατή αξία από την άσκηση, δέσμευση από μέρους όλων των 
εμπλεκομένων να αντλήσουν διδάγματα από τα πορίσματα και να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτή η διαδικασία 
επαγγελματικής μάθησης μπορεί να έχει αξία όχι μόνο για τον πελάτη αλλά και για τα μέλη της ομάδας σχεδιασμού, 
τους διαχειριστές έργου και τους αναδόχους. Επομένως, οι χρήστες του πλαισίου Level(s) ενθαρρύνονται να 
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διεξάγουν παρακολούθηση και έρευνα μετά την ολοκλήρωση και μετά την εγκατοίκηση του κτιρίου, με στόχο την 
αξιολόγηση των επιδόσεων του ολοκληρωμένου κτιρίου.  

 

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο Level(s) για την κάλυψη των κενών; 

Για να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά τις επιδόσεις ενός κτιρίου, είναι σημαντικό να 
διεξαχθεί παρακολούθηση των επιδόσεων ενός ολοκληρωμένου κτιρίου με ακρίβεια. Αυτό το βήμα θα παράσχει 
δεδομένα μετρήσεων για σκοπούς υποβολής στοιχείων. Στη συνέχεια, αυτά μπορούν να αναλυθούν για να 
διαπιστωθεί πόσο καλές ήταν οι επιδόσεις του κτιρίου στην πράξη. Αν υπάρχουν οποιαδήποτε κενά στις επιδόσεις, 
τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία για τη διάγνωση και την αποκατάσταση οποιωνδήποτε 
προβλημάτων ή ελαττωμάτων. Οι προδιαγραφές του κτιρίου «όπως κατασκευάστηκε» θα πρέπει να ελεγχθούν 
επίσης, καθώς μπορεί να έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Για τους δείκτες που μπορούν να παρακολουθούνται, το πλαίσιο Level(s) παρέχει βασικές οδηγίες σχετικά με το 
πώς μπορεί να γίνει αυτό. Προσδιορίζονται οι δραστηριότητες παρακολούθησης, καθώς και τα συνοδευτικά 
πρότυπα αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί έμφαση:  

• στην πραγματοποίηση δοκιμών στο κέλυφος του κτιρίου· 

• στην πραγματοποίηση δοκιμών στα συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (HVAC)· 

• στη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού· 

• στη μέτρηση της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων, τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την 
εγκατοίκηση· 

• στις θερμικές συνθήκες μετά την εγκατοίκηση· και 

• στη συμβολή και την ποιότητα του φυσικού φωτός και του τεχνητού φωτός. 

Η παρακολούθηση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες και το κόστος στην κατάσταση «όπως 
κατασκευάστηκε», συμπεριλαμβανομένων των δομικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτά τα στοιχεία είναι 
σημαντικά, καθώς μια μεταβολή στην τελική κατάσταση ποσοτήτων και υλικών θα μπορούσε να επηρεάσει την 
απογραφή κύκλου ζωής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό δεικτών, όπως του δείκτη 1.2 Δυναμικό 
υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά τον κύκλο ζωής, καθώς και τις παραδοχές σχετικά με τη λειτουργική διάρκεια 
ζωής και τη συντήρηση που καταγράφονται στον δείκτη 2.1 Κατάσταση ποσοτήτων, υλικών και διαρκειών ζωής και 
χρησιμοποιούνται στον δείκτη 6.1 Κόστος κύκλου ζωής.   

 

Έρευνες ικανοποίησης ενοίκων 

Η ικανοποίηση των ενοίκων είναι επίσης καίριας σημασίας παράμετρος για την επιτυχία ενός κτιρίου. Παρόλο που 
δεν αποτελεί βασικό μέρος του κοινού πλαισίου Level(s), συνιστάται για τη συμπλήρωση της παρακολούθησης των 
ποσοτικών παραμέτρων και παρέχεται γενική καθοδήγηση. Για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των ενοίκων 
απαιτείται μια διαδικασία δομημένων συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων, με τη χρήση μεθοδολογιών όπως 
αυτών που προβλέπονται στα πρότυπα ISO 10551 και 28802, με έμφαση σε συγκεκριμένες πτυχές επιδόσεων που 
θεωρούνται σημαντικές για την επίτευξη υγιεινών και άνετων κτιρίων. Αναφορά σε αυτήν τη διαδικασία μπορεί να 
γίνεται με τη χρήση διαφορετικής ορολογίας, όπως αξιολόγηση μετά την εγκατοίκηση (POE), έρευνα για την 
ποιότητα του περιβάλλοντος των εσωτερικών χώρων (IEQ) σύμφωνα με τους ενοίκους ή έρευνα μεταξύ των 
χρηστών του κτιρίου (BUS). Για τους σκοπούς του πλαισίου Level(s), αυτή η διαδικασία αποκαλείται αξιολόγηση 
μετά την εγκατοίκηση (POE).  

Οι δείκτες 4.1 (Ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων) και 4.2 (Χρόνος εκτός περιοχής θερμικής άνεσης) είναι 
οι κύριοι δείκτες του πλαισίου Level(s) για τους οποίους προδιαγράφεται τυποποιημένη μέθοδος έρευνας. Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση του δείκτη 4.2, υπάρχει μέθοδος για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των ενοίκων 
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όσον αφορά τη θερμική άνεση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μορφότυπο ερωτηματολογίου το οποίο έχει 
βαθμονομηθεί στατιστικά με βάση τις πραγματικές συνθήκες θερμικής άνεσης.   

Οι ομάδες έργου που επιθυμούν να αξιολογήσουν ευρύτερα την ικανοποίηση των ενοίκων θα πρέπει να 
καταγράψουν αυτόν τον στόχο στο σχέδιο έργου που θα εκπονήσουν με βάση το πλαίσιο Level(s). Στη συνέχεια, 
συνιστάται να μελετήσουν αρχικά τις μεθόδους που προσδιορίζονται στο παρακάτω πλαίσιο.   

Περισσότερες πληροφορίες: 

Αξιολόγηση της άνεσης και της ικανοποίησης μετά την εγκατοίκηση  

Μια αξιολόγηση μετά την εγκατοίκηση διενεργείται συνήθως τουλάχιστον ένα έτος μετά την πλήρη εγκατοίκηση 
ενός κτιρίου. Συνήθως περιλαμβάνει συνεντεύξεις ενοίκων για την αξιολόγηση ποιοτικών πτυχών που αφορούν 
τους δείκτες επιδόσεων του κτιρίου. Η αξιολόγηση μετά την εγκατοίκηση θα πρέπει γενικά να διενεργείται από 
τρίτον με τη χρήση τυποποιημένης μεθοδολογίας.   

Ορισμένες μέθοδοι και πρότυπα αξιολόγησης αποτελούν πλέον τυπικά στοιχεία αναφοράς για τις αξιολογήσεις 
μετά την εγκατοίκηση.  Κάθε εν λόγω μέθοδος και πρότυπο παρέχει μια εργαλειοθήκη καθοδήγησης σχετικά με 
τον τρόπο διεξαγωγής συνδυασμών ποσοτικών και ποιοτικών αξιολογήσεων, καθώς και παροχής υποδειγμάτων 
ερωτήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα. Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος των συχνότερα 
αναφερόμενων μεθόδων και προτύπων παρέχεται ακολούθως: 

— Μέθοδος έρευνας μεταξύ των χρηστών του κτιρίου (BUS) η οποία αναπτύχθηκε με βάση την πείρα 
αξιολόγησης κτιρίων με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά τις δεκαετίες του ‘80 και του ‘902.  

— Έρευνα του CBE (Berkeley) για την ποιότητα του περιβάλλοντος των εσωτερικών χώρων (IEQ) σύμφωνα 
με τους ενοίκους, η οποία αποτελεί διαδικτυακό μορφότυπο που εξετάζει επτά πτυχές της ποιότητας 
των εσωτερικών χώρων3. 

— Διαδικασία Soft Landings, η οποία είναι μια προσέγγιση πολλαπλών σταδίων για την επίτευξη 
καλύτερων κτιρίων και περιλαμβάνει ένα τελικό στάδιο εκτεταμένης μέριμνας και αξιολόγησης μετά 
την εγκατοίκηση4. 

Επιπρόσθετα, αξιολογήσεις μετά την εγκατοίκηση προβλέπονται σε διάφορα συστήματα αξιολόγησης κτιρίων 
και εργαλεία υποβολής στοιχείων: 

— ως θεμελιώδη απαίτηση του συστήματος (π.χ. Miljöbyggnad στη Σουηδία, SSO στην Ισπανία),  
— ως προαιρετικός δείκτης, κριτήριο ή αναγνώριση [π.χ. πρότυπα για νέα κτίρια (New Construction) στο 

πλαίσιο της μεθόδου BREEAM, πιστοποίηση LEED για τη λειτουργία και τη συντήρηση υπαρχόντων 
κτιρίων, δείκτες επιδόσεων κτιρίων βάσει του δείκτη GBC Finland].    

 

 

  

                                                           
2Arup, Μεθοδολογία BUS, http://www.busmethodology.org/ 
3 Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνια, Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and Building Benchmarking, Centre for the Built 
Environment, https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm  
4 BSRIA, Διαδικασία Soft landings, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/  

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm
https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/
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4.3. Συνεκτίμηση της βιωσιμότητας 3: Πώς θα επιτευχθεί μια βιώσιμη ανακαίνιση  

Στόχος της νέας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι να δώσει την ώθηση για ένα «κύμα ανακαινίσεων» για τη 
βελτίωση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος, ώστε να καταστεί αυτό διαχρονικά ανθεκτικό στην κλιματική 

αλλαγή, να μειωθεί η ενεργειακή ένδεια και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Η ανάγκη να 
καλυφθούν άλλες πτυχές της βιωσιμότητας των εσωτερικών χώρων στους οποίους ζούμε και εργαζόμαστε, όπως 
η υγεία, η άνεση και η προσαρμοστικότητα, καθίσταται όλο και πιο σημαντική και τα έργα ανακαίνισης μεγάλης 

κλίμακας δημιουργούν ευκαιρίες για την κάλυψη αυτών των πτυχών σχεδιασμού. 

Το πλαίσιο Level(s) ενθαρρύνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα έργα ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας και 
ριζικής ανακαίνισης, με βάση την κατανόηση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων κάθε κτιρίου, την 

αξιολόγηση της δυνατότητας βελτίωσης των επιδόσεων και μια προσέγγιση κύκλου ζωής όσον αφορά τον 
σχεδιασμό των έργων ανακαίνισης. 

 

Περίπου το 85-90 % του κτιριακού αποθέματος που προβλέπεται ότι θα εξακολουθεί να υφίσταται το 2050 έχει 
κατασκευαστεί ήδη και αυτό το απόθεμα συνθέτει μια τεράστια τράπεζα υλικών πόρων σε επίπεδο ηπείρου. Για 
παράδειγμα, σύμφωνα με εκτιμήσεις στη Γερμανία, το δομημένο περιβάλλον της χώρας σχηματίζει ένα αποθετήριο 
περίπου 50 δισεκατομμυρίων τόνων υλικών.   

Στοιχεία κύκλου ζωής υποδεικνύουν ότι, μέσω ριζικών ανακαινίσεων υψηλών επιδόσεων των υπαρχόντων κτιρίων 
μπορούμε ενδεικτικά να μειώσουμε κατά 60-80 % τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής που συνδέονται 
τόσο με τη χρήση ενέργειας και νερού από τους ενοίκους των κτιρίων όσο και με τα δομικά προϊόντα. Σε ολόκληρη 
την ΕΕ, εκτιμάται ότι ριζικές ανακαινίσεις που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 60 % τουλάχιστον 
διεξάγονται μόνο στο 0,2 % του κτιριακού αποθέματος σε ετήσια βάση. Αυτό το ποσοστό θα πρέπει να αυξηθεί 
σημαντικά για να καταφέρει η ΕΕ να επιτύχει τις επιδιώξεις της σχετικά με την κλιματική αλλαγή.   

Ο παρατεταμένος έντονος περιορισμός του πληθυσμού λόγω της πανδημίας COVID-19 έστρεψε επίσης πρόσφατα 
την προσοχή στην υγεία, την άνεση και την προσαρμοστικότητα των χώρων στους οποίους ζούμε και εργαζόμαστε 
για σημαντικό χρονικό διάστημα. Επομένως, η ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας μπορεί να δημιουργήσει επίσης 
ευκαιρίες για την αντιμετώπιση των πτυχών ενός κτιρίου που μπορεί να είναι επιζήμιες για την ποιότητα ζωής και 
την παραγωγικότητα των ενοίκων. 

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το πλαίσιο Level(s) σε ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας; 

Το πλαίσιο Level(s) ενσωματώνει αρχές σχεδιασμού και βήματα αξιολόγησης τα οποία είναι προσαρμοσμένα για 
τη βελτίωση της βιωσιμότητας των έργων ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας. Το πρώτο βήμα για την πραγματοποίηση 
μιας βιώσιμης ανακαίνισης ενός κτιρίου είναι η ολοκληρωμένη μελέτη της κατασκευής του αρχικού κτιρίου και, 
εάν είναι δυνατόν, της εμπειρίας των ενοίκων. Αυτό το πρώτο βήμα έχει καίρια σημασία για τη βελτίωση των 
επιδόσεων, καθώς κάθε ανακαίνιση πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις υπάρχουσες συνθήκες και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του κτιρίου, τα σχεδιαζόμενα μοντέλα εγκατοίκησης και το τοπικό πλαίσιο.   

Κάποιες φορές, μπορεί να αξιοποιηθούν περαιτέρω υφιστάμενα χαρακτηριστικά, όπως φωταγωγοί και αίθρια για 
την παροχή εξαερισμού, αλλά μπορεί επίσης να διαγνωστούν εγγενή προβλήματα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί 
αρχικά, όπως θερμικές γέφυρες, εισχώρηση υδάτων ή διαρροή αέρα, τα οποία προκαλούνται από ορισμένα υλικά 
και δομές, όπως μπαλκόνια, φατνώματα τοίχων. Η εμπειρία των ενοίκων όσον αφορά τη χρήση του κτιρίου μπορεί 
επίσης να αναδείξει πτυχές επιδόσεων που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. 

Αφού συγκεντρωθούν αυτές οι πληροφορίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση 
προσομοιώσεων με ακρίβεια των βασικών επιδόσεων του κτιρίου και για την ανάπτυξη επιλογών σχεδιασμού.  Στη 
συνέχεια, το πλαίσιο Level(s) παρέχει προσαρμοσμένες οδηγίες όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των 6 
μακρο-στόχων από την οπτική της ανακαίνισης. Στο παρακάτω πλαίσιο συνοψίζονται ορισμένα από τα βασικά 
σημεία στα οποία προκύπτουν ευκαιρίες βελτίωσης των επιδόσεων με τη χρήση του πλαισίου Level(s). 
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Περισσότερες πληροφορίες: 

Κάλυψη των μακρο-στόχων και των δεικτών από την οπτική μιας ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας 

Μακρο-στόχος Βασικές ευκαιρίες βελτίωσης επιδόσεων 

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

 Η βελτίωση της θερμικής απόδοσης του κελύφους ενός κτιρίου, καθώς και η κάλυψη άλλων 
χρήσεων ενέργειας, όπως του φωτισμού, της θέρμανσης και της ψύξης, μπορούν να 
συμβάλουν στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ενός υπάρχοντος κτιρίου.   

 Η ανακαίνιση του κελύφους, της διαρρύθμισης και των τεχνικών υπηρεσιών του κτιρίου 
μπορεί ταυτόχρονα να καλύψει πτυχές που προκαλούν δυσφορία κατά την εγκατοίκηση ενός 
κτιρίου, όπως:  

— κρύο, υγρασία ή υπερθέρμανση και  

— υψηλό κόστος λειτουργίας.  

 Μπορούν να αξιολογηθούν οι δυνατότητες ιδιοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές. 

 Αξιολόγηση της δυνατότητας ανακαίνισης χαμηλών ενσωματωμένων εκπομπών CO2 μέσω της 
αξιολόγησης επιλογών για τα παράθυρα, τη μόνωση, τον εσωτερικό εξοπλισμό, τα 
φινιρίσματα και τον εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων 
δομικών στοιχείων. 

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

Η ανακαίνιση των κτιρίων, των εσωτερικών χώρων και των υπηρεσιών μπορεί να δημιουργήσει 
ευκαιρίες για:  

 να αντιμετωπιστούν τυχόν ελλείψεις στην κάλυψη των αναγκών των ενοίκων, τώρα και στο 
μέλλον —όπως η ανάγκη για πιο ευέλικτη κατανομή των χώρων, καλύτερη προσβασιμότητα, 
κοινόχρηστους χώρους και τηλεργασία·   

 να καταστεί οικονομικά πιο προσιτή η λειτουργία των ακινήτων, τώρα και στο μέλλον. 

Μακρο-στόχος 
3: Αποδοτική 
χρήση των 
υδάτινων 
πόρων 

Η αναβάθμιση και η αντικατάσταση των εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής, καθώς και η νέα 
διαμόρφωση του εξωτερικού τοπίου, πιθανόν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για: 

 να προδιαγραφούν βρύσες, ντουζιέρες και μπανιέρες που χρησιμοποιούν αποδοτικά το νερό· 

 να εισαχθούν συστήματα εξοικονόμησης νερού, τα οποία χρησιμοποιούν τα οικιακά λύματα 
και τα όμβρια ύδατα· 

 να εισαχθούν διαδικασίες μέτρησης και παρακολούθησης του νερού· 

 να σχεδιαστούν νέα συστήματα άρδευσης χαμηλής κατανάλωσης νερού και να επιλεγούν 
φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία. 

Μακρο-στόχος 
4: Υγιεινοί και 
άνετοι χώροι 

Ορισμένοι από τους κύριους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία στους εσωτερικούς 
χώρους —ο αερισμός, οι ρύποι στους εσωτερικούς χώρους, το φυσικό φως και ο θόρυβος— 
απέκτησαν νέα σημασία μετά την πανδημία COVID-19, καθώς υπάρχει νέα και πιο αυξημένη 
ευαισθησία όσον αφορά την υγεία και την υγιεινή. Η ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων μπορεί να 
δώσει δυνατότητα να γίνουν βελτιώσεις και τροποποιήσεις στην εσωτερική διαρρύθμιση και τις 
εσωτερικές υπηρεσίες, για παράδειγμα μέσω της εισαγωγής:  

 φυσικού φωτός·  

 φυσικού εγκάρσιου αερισμού· και  

 μηχανικού αερισμού από νέες σημειακές πηγές.   

Μακρο-στόχος 
5: Προσαρμογή 
και 

Η ανθεκτικότητα ενός υπάρχοντος κτιρίου στην περιβαλλοντική αλλαγή θα εξαρτηθεί εν μέρει από 
τα αρχικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού, αλλά μπορεί να υπάρχουν επίσης ευκαιρίες βελτίωσης:  
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ανθεκτικότητα 
στην κλιματική 
αλλαγή 

 της εσωτερικής διαρρύθμισης·  

 των οδών αερισμού·  

 των επιδόσεων του κελύφους του κτιρίου· και  

 των συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (HVAC).  

Θα μπορούσαν να εισαχθούν λύσεις που βασίζονται στη φύση (πράσινες υποδομές) επί του κτιρίου 
/ γύρω από το κτίριο. 

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

Μέσω της ενθάρρυνσης του διαλόγου μεταξύ των ομάδων σχεδιασμού, των πελατών και των 
εκτιμητών ακινήτων, μπορεί να ληφθεί καλύτερα υπόψη η μακροπρόθεσμη αξία των 
χαρακτηριστικών βιωσιμότητας στις αποτιμήσεις των αγοραίων αξιών των ακινήτων.   

Η ικανότητα των σωστά σχεδιασμένων, υγιεινών και βιώσιμων κτιρίων να διατηρούν και να 
δημιουργούν αξία, μέσω της ελαχιστοποίησης των γενικών εξόδων ή της δημιουργίας ελκυστικών 
ακινήτων ή της ελαχιστοποίησης των μελλοντικών κινδύνων, είναι ένας παράγοντας που 
χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για τη διάκριση μεταξύ των ακινήτων στην αγορά.   
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4.4. Συνεκτίμηση της βιωσιμότητας 4: Πώς η βιωσιμότητα μπορεί να έχει θετική επίδραση στην 
αγοραία αξία ενός ακινήτου 

Σκοπός του πλαισίου Level(s) είναι να διασφαλίσει ότι η αξία πιο βιώσιμων κτιρίων αποτυπώνεται και 
αντικατοπτρίζεται στην οικονομική αποτίμηση της αξίας ενός κτιρίου. Αυτό γίνεται με στόχο να διασφαλιστεί ότι 

οι προσδοκώμενες βελτιώσεις στις μακροπρόθεσμες επιδόσεις ενός πιο βιώσιμου κτιρίου θα μειώσουν το κόστος 
κύκλου ζωής και θα έχουν θετική επίδραση στις αγοραίες τιμές, τους όρους δανειοδότησης και τις ενοικιάσεις 

ακινήτων. 

Επομένως, επιπρόσθετα στην παροχή των εργαλείων για την ιεράρχηση και τη μέτρηση των επιδόσεων, το 
πλαίσιο Level(s) ενθαρρύνει επίσης τους επαγγελματίες του τομέα των δομικών κατασκευών να εξετάσουν πώς 
ένα βιώσιμο κτίριο θα μπορούσε να έχει θετική επίδραση στις αποτιμήσεις της αγοραίας αξίας του ακινήτου και 

να μειώσει την έκθεση σε μελλοντικούς κινδύνους. 

 

Για πολλούς επαγγελματίες του τομέα των δομικών κατασκευών, η κύρια επαφή τους με τον κόσμο της αποτίμησης 
της αξίας ακινήτων θα είναι μέσω του πελάτη τους, ο οποίος είναι πιθανόν να εκφράσει ποιοι είναι οι κύριοι 
παράγοντες που αυξάνουν την αξία του έργου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της αγοραίας 
αξίας ενός ακινήτου μπορεί να φαίνονται εξωτερικά ως ένα «μαύρο κουτί», το περιεχόμενο του οποίου είναι 
γνωστό μόνο στον πελάτη, τους συμβούλους που αυτός χρησιμοποιεί στην αγορά ακινήτων και τους επαγγελματίες 
εκτιμητές. 

Επομένως, είναι σημαντικό για τα μέλη των ομάδων σχεδιασμού να κατανοήσουν πώς μπορεί να ληφθεί υπόψη η 
βιωσιμότητα σε ορισμένα από τα κορυφαία πρότυπα αποτίμησης αξίας που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι τρεις κορυφαίοι οργανισμοί δημοσίευσης προτύπων αποτίμησης, το Institute of 
Chartered Surveyors (RICS), το European Group of Valuer’s Associations (TEGoVA) και το International Valuation 
Standards Council (IVSC), έχουν ενσωματώσει ήδη τη βιωσιμότητα στα οικεία πρότυπα αποτίμησης και στα οικεία 
κριτήρια αξιολόγησης των κινδύνων. Αυτό σημαίνει ότι, καταρχήν, η βιωσιμότητα θα πρέπει να αποτελεί ήδη 
ζήτημα που λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία.   

Πρακτικά, η αφετηρία για τη συνεκτίμηση των πτυχών βιωσιμότητας στα περισσότερα έργα θα συνδέεται με την 
ενεργειακή απόδοση του ακινήτου, λόγω των κανονιστικών απαιτήσεων παροχής πληροφοριών με τη μορφή 
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Το σχήμα 5 παρουσιάζει πώς αυτό μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία 
ενός διαλόγου για μια σειρά χαρακτηριστικών βιωσιμότητας τα οποία μπορούν να επηρεάσουν επίσης οικονομικές 
πτυχές, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της αγοραίας αξίας του κτιρίου. 
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Σχήμα 5. Μέσα στο «μαύρο κουτί» της αποτίμησης της αγοραίας αξίας ακινήτων. Προσαρμοσμένα στοιχεία των Lutzkendorf 

και Lorenz (2005)5 

 

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο Level(s) για τις αποτιμήσεις της αξίας ακινήτων; 

Τα πρότυπα αποτίμησης αξίας και διαβάθμισης κινδύνου ακινήτων μπορούν σε σημαντικό βαθμό να αποτυπώσουν 
τα οφέλη των πιο βιώσιμων κτιρίων και να υποστηρίξουν μακροπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις. Ο δείκτης 6.2 
του πλαισίου Level(s) δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλουν στοιχεία σχετικά με τις δυνατότητες 
βελτίωσης των επιδόσεων σε όλο το κοινό πλαίσιο Level(s), έτσι ώστε να προκύψουν οικονομικές επιδράσεις σε 
τρεις βασικούς τομείς:  

1. μειωμένα γενικά έξοδα (μέσω της ελαχιστοποίησης των λειτουργικών εξόδων), 

2. αυξημένα έσοδα και σταθερότερες επενδύσεις (μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας των ακινήτων), 

3. μειωμένος κίνδυνος (μέσω της πρόβλεψης της πιθανής μελλοντικής έκθεσης). 

Ο πίνακας 6 προσδιορίζει, για κάθε δείκτη του κοινού πλαισίου Level(s), τα σημεία στα οποία οι βελτιωμένες 
επιδόσεις μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν ορισμένους ή το σύνολο των τριών αυτών τομέων. Με 
αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες του πλαισίου Level(s) μπορούν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι κατά τη συνεργασία 
τους με επαγγελματίες εκτιμητές, ειδικότερα όσον αφορά την κατανόηση και την επεξήγηση του πώς οι αποφάσεις 
σχεδιασμού που βελτιώνουν τη βιωσιμότητα μπορούν να δημιουργήσουν αξία. 

 

 

 

 

                                                           
5 Lutzkendorf T., Lorenz D., 2005. Sustainable property investment: valuing sustainable buildings through property performance assessment. 
Building Research & Information, 33(3), σ. 212-234. 

Χαρακτηριστικά βιώσιμου κτιρίου
(παραδείγματα)

Ενεργειακή απόδοση

Μειωμένος αντίκτυπος στο περιβάλλον Βελτίωση της εμπορευσιμότητας και, συνεπώς,
μείωση του κινδύνου μη εκμετάλλευσης και 
αυξημένη σταθερότητα της ταμειακής ροής

Δραστική μείωση των δαπανών λειτουργίας 
και συντήρησης

Αποτελέσματα σε σχέση με την 
οικονομία

Αύξηση της άνεσης και της ευεξίας των 
ενοίκων

Διευκόλυνση των δραστηριοτήτων 
συντήρησης, επισκευής και ανακύκλωσης

Αύξηση της λειτουργικότητας, 
συντηρησιμότητας, διάρκειας και

προσαρμοστικότητας

Λιγότερα έξοδα για αποζημίωση και μείωση 
του κινδύνου δικαστικών προσφυγών σε 

σχέση με το σύνδρομο άρρωστου κτιρίου

Περισσότερες δυνατότητες για ανάπτυξη 
της ενοικίασης

Οφέλη σε σχέση με την πρόληψη της απώλειας 
περιουσίας και μείωση του κινδύνου διακοπής 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Αύξηση της παραγωγικότητας του 
χρήστη/ενοικιαστή

Αύξηση της αξίας του κτιρίου και 
της αγοραίας τιμής του
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Πίνακας 6. Δυνητική επίδραση κάθε δείκτη του πλαισίου Level(s) στην αποτίμηση αξίας ή τη διαβάθμιση κινδύνου ενός 
ακινήτου 

Βασικοί δείκτες του πλαισίου Level(s) 

Δυνητική επίδραση στα μελλοντικά έσοδα και την έκθεση σε 
κίνδυνο 

1. Αυξημένα έσοδα 
λόγω αναγνώρισης 

και ζήτησης στην 
αγορά 

2. Μειωμένα έξοδα 
λειτουργίας και 

συντήρησης 

3. Μελλοντική 
έκθεση στον κίνδυνο 
αυξημένων γενικών 
εξόδων ή απώλειας 

εσόδων 

1.1. Κατανάλωση ενέργειας στο στάδιο της 
χρήσης    

1.2. Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη 
κατά τον κύκλο ζωής    

2.1. Κατάσταση ποσοτήτων, υλικών και 
λειτουργικών 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    

3.1. Κατανάλωση νερού στο στάδιο χρήσης    

Αξιολόγηση κύκλου ζωής από τη γέννηση 
έως τον θάνατο    

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    

5.1. Προστασία της υγείας και της θερμικής 
άνεσης των ενοίκων    

5.2. Αυξημένος κίνδυνος ακραίων καιρικών 
φαινομένων    

5.3. Βιώσιμη αποστράγγιση    

6.1. Κόστος κύκλου ζωής    
6.2. Δημιουργία αξίας    
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