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1. ΔΗΑΓΩΓΖ
… all we are saying, is give world a change…, θάπσο έηζη ζα κπνξνχζακε λα
κεηαθξάζνπκε ηνπο ζηίρνπο ελφο γλσζηνχ ηξαγνπδηνχ, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπκε
ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, ζηελ νπνία, εκείο νη άλζξσπνη έρνπκε νδεγήζεη κε
ηε ζπκπεξηθνξά καο, ην παγθφζκην θιίκα.
Δίλαη γεγνλφο πσο, ε αλζξψπηλε ζέιεζε γηα νινέλα θαη κεγαιχηεξε επεκεξία έξρεηαη
ζε ζχγθξνπζε κε ηε ζπαληφηεηα ησλ πφξσλ. Ζ αιφγηζηε ρξήζε ηνπο, γηα θάιπςε
αλζξσπίλσλ αλαγθψλ, απφ δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, έρεη
επηθέξεη

ηεξάζηηεο

αξλεηηθέο

επηπηψζεηο

ηφζν

ζην

θπζηθφ

φζν

θαη

ζην

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο απψιεηεο ζηε βηνπνηθηιφηεηα, θπξίσο εμαηηίαο ηεο
θαηαζηξνθήο ησλ βηνηφπσλ θπηψλ θαη δψσλ. Ο ΟΖΔ εθηηκά φηη ν ζεκεξηλφο ξπζκφο
εμαθάληζεο ησλ εηδψλ είλαη 100 έσο 1.000 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ θπζηθφ
ξπζκφ εμαθάληζεο. ήκεξα απεηιείηαη ην έλα ηξίην ηνπ 1,75 εθαη. γλσζηψλ δσηθψλ
θαη θπηηθψλ εηδψλ πνπ δνπλ ζηνλ πιαλήηε.
Οη κεραληθνί σο επηζηεκνληθέο νληφηεηεο, αιιά θαη ζην ζχλνιν νη επηρεηξήζεηο ηνπ
ηερληθνχ θιάδνπ, νθείινπλ λα πξσηαγσληζηήζνπλ ζεηηθά ζηελ ηεξάζηηα απηή
πξφθιεζε θαη λα ηελ εθιάβνπλ σο επθαηξία γηα κία κεγάιε αιιαγή, ελζσκαηψλνληαο
κία λέα πεξηβαιινληηθή θηινζνθία ζηελ πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ, ε νπνία ζα
ιακβάλεη ρψξα ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ.
Ζ αλάπηπμε ζχγρξνλεο θνπιηνχξαο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ απφ ηηο δηνηθήζεηο
ησλ ηερληθψλ εηαηξηψλ, κε βάζε ηα δηεζλή standards, φπσο ISO 14000 θαζψο θαη
γεληθφηεξα ε πηνζέηεζε ελφο Green Benchmarking (BREEM, RUMBA, LEED θιπ)
απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ κειινληηθή επηβίσζή ηνπο.
Ζ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ ΚΔΝΑΚ ζηε ρψξα καο απνηειεί ζεκαληηθφηαην βήκα,
αλνίγνληαο ην δξφκν πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, αιιά απφ κφλν ηνπ δελ απνηειεί
ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε, αθνχ αθνξά κφλν ηελ ελεξγεηαθή επίδνζε ελφο θηηξίνπ.
Υξεηάδεηαη φπσο είπακε λα εμεηάζνπκε έλα έξγν ζην ζχλνιφ ηνπ, κεηξψληαο θαη ηελ
αεηθνξηθή επίδνζή ηνπ κε βάζε ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ.
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Ζ λέα απηή θηινζνθία δηνίθεζεο, ην λέν management ζα ιακβάλεη ρψξα απφ ηελ
αξρή ηεο ζχιιεςεο ηνπ έξγνπ, ηε ζρεδίαζε θαη ηελ θαηαζθεπή θαη δε ζα ζηακαηά κε
ηελ απνπεξάησζή ηνπ, αιιά ζα ζπλερίδεηαη θαη ζηνλ ππφινηπν θχθιν δσήο ηνπ
έξγνπ, αθνχ ζα αθνξά θαη ηε θάζε ηεο ζπληήξεζεο. Θα ππεξβαίλεη ηελ
παξαδνζηαθή αληίιεςε φηη έλα έξγν είλαη πεηπρεκέλν εάλ ηθαλνπνηεί ηηο 3
ζπληζηψζεο:
1. ηελ εθπιήξσζε κέζα ζηα ρξνληθά φξηα
2. ηελ ηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
3. ηελ πνηφηεηα κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο
ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία πξνζπάζεηα κε βάζε ηελ ππάξρνπζα
βηβιηνγξαθία, λα ελζσκαησζεί θαη ε ηέηαξηε ζπληζηψζα πνπ ζα αθνξά ην
πεξηβάιινλ, γελλψληαο πιένλ λέα θεθάιαηα ζηε δηνίθεζε ησλ έξγσλ, φπσο ηη είλαη
ην Green Project Management, πνηνη είλαη νη Green Stakeholders, πνην ζα πξέπεη λα
είλαη ην Green Communication Plan θαη βέβαηα ηη ζα αθνξά ην Green Risk
Management. Δπίζεο κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ελφο case study ζρεηηθά κε ηελ
θαηαζθεπή ελφο θηηξηαθνχ έξγνπ, ε εξγαζία ζηνρεχεη ζην λα γίλεη πεξηζζφηεξν
θαηαλνεηφ νηθνλνκνηερληθά ε πηνζέηεζε ηνπ Green Project Management.
Έηζη ινηπφλ ζήκεξα, θάζε άιιν απφ πνηέ, είλαη αλαγθαία ε ζηξνθή ηνπ θφζκνπ πξνο
ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζα θαηαλαιψλνπλ νινέλα θαη
ιηγφηεξνπο πφξνπο, ζα εθκεηαιιεχνληαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο θαη ζπλεπψο
ζα εθπέκπνπλ ιηγφηεξεο πνζφηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Γηαηί ην παξψλ πνπ
δνχκε ην δαλεηζηήθακε απφ ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο…

“Sustainable development is development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.
Gro Harlem Brundtland, Prime Minister of Norway (1986-1989 & 1990-1996)
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2. ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ
Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα απνηειεί ε Κιηκαηηθή Αιιαγή.
Με ηνλ φξν θιηκαηηθή αιιαγή πξνζδηνξίδνπκε ηε κεηαβνιή, αλά ηνλ θφζκν, ησλ
κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κεγάιε ρξνληθή θιίκαθα.
Οη κεηαβνιέο απηέο νθείινληαη θπξίσο ζε θπζηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη ζε
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο κε επηπηψζεηο φρη κφλν ζην θιίκα, αιιά θαη ζηνλ ίδην
ηνλ άλζξσπν. Απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο ηεο παξαγσγή θαη ηεο θαηαλάισζεο
ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ, εθπέκπνληαη αέξηα ζσκαηίδηα, φπσο ην δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα CO2, ηα νπνία ε Γε δελ κπνξεί λα ηα απνξξνθήζεη φια, κε ζπλέπεηα λα
παξακέλνπλ πνιιά ζηελ αηκφζθαηξα. Σν απφζεκα απηφ παγηδεχεη ηελ ππέξπζξε
αθηηλνβνιία, κε ζπλέπεηα ηελ παγθφζκηα ππεξζέξκαλζε, ην γλσζηφ θαηλφκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ.
Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο έρνπλ άκεζεο θαη έκκεζεο επηδξάζεηο ζηνλ πιαλήηε καο.

Οη

άκεζεο είλαη απηέο πνπ έρνπλ βξαρπρξφλην αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ θαη
εθδειψλνληαη ζπρλά κέζσ ηνπ λεξνχ είηε σο θαηαηγίδεο, πιεκκχξεο είηε σο
ιεηςπδξίεο.

Αληίζεηα νη έκκεζεο επηπηψζεηο είλαη απηέο πνπ έρνπλ καθξνρξφλην

αληίθηππν ζην παγθφζκην θιίκα θαη δπζηπρψο δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ηηο
επηπηψζεηο ζ’ απηφ κεηά απφ 20-30 ρξφληα, έηζη ψζηε λα ηηο αληηκεησπίζνπκε κε
βεβαηφηεηα.
Ζ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε πξνθαιεί παγθφζκην πνλνθέθαιν, αθνχ είλαη έλα
καθξνρξφλην πξφβιεκα θαη αθνξά ηνλ θαζέλα απφ εκάο. Μία ζηαδηαθή αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαηά 5ν C, ζχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο, ζα ήηαλε
θαηαζηξνθηθφ γηα ηνλ πιαλήηε, αθνχ ζα δεκηνπξγνχζε ηεξάζηηεο κεηαβνιέο ηφζν ζε
γεσγξαθηθφ επίπεδν (π.ρ ιηψζηκν ησλ πάγσλ, κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ ιφγσ
εξεκνπνίεζεο) φζν θαη ζην δσηθφ βαζίιεην θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε δηαηξνθηθή
αιπζίδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζεξκνθξαζίεο αλψηεξεο θαηά κέζν φξν 5ν C έιαβαλ
ρψξα ζηε Γε 30 εθαηνκκχξηα έηε πξηλ!
Σν πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην απνηειεί έλα πιαίζην-νδεγφ, κέζα ζην νπνίν ηα θξάηε,
πνπ ην ζπλππέγξαςαλ –εθηφο ησλ ΖΠΑ- ην Γεθέκβξην ηνπ 1997, νθείινπλ κε
ζπγθεθξηκέλα βήκαηα λα κεηψζνπλ θαηά 5-8% ηηο εθπνκπέο 6 αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ,
ήηνη: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα CO2, κεζάλην CH4, ππνμείδην ηνπ αδψηνπ Ν2Ο,
πδξνθζνξάλζξαθεο HFC, πιήξσο θζνξησκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο PFC θαη ηέινο
εμαθζνξηνχρν ζείν SF6.
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Οη ρψξεο πξέπεη λα πεηχρνπλ ηελ κείσζε κέζα ζηελ πεληαεηία 2008-2012 (ζε
ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990), έηζη ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ καθξνπξφζεζκα
ην πξφβιεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
Δικόνα 1: Δκπομπέρ αεπίυν ηος θεπμοκηπίος

Πεγή: www.el.wikipedia.org

Γπζηπρψο φκσο ράζεθαλ 5 πνιχηηκα ρξφληα δξάζεο κέρξη λα ηεζεί ζε ηζρχο ε
πκθσλία, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν (ΔΔ). Ζ Διιάδα, καδί κε ηα
ππφινηπα κέιε ηεο Δ.Δ., ππέγξαςε ηνλ Απξίιην ηνπ 1998 ην πξσηφθνιιν ελψ ην
2002 επηθπξψζεθε κε ην λφκν 3017/2002 (ΦΔΚ Α'117) ζηε Βνπιή.
χκθσλα κε ηνλ θαζ. ηνπ LSE θ. Sir Nicholas Stern, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξαηεζνχλ
ηα αέξηα ζεξκνθεπίνπ θάησ απφ ηα 500 ppm, απαηηείηαη κφιηο 1% κε 2 % επί ηνπ
παγθφζκηνπ ΑΔΠ λα δαπαλεζεί, δει. πεξίπνπ 1ηξηο εθ. USD. Γηα λα επηηεπρζεί
φκσο απηφ, ζα πξέπεη ηα θξάηε λα κεηψζνπλε θαηά 50% ηηο εθπνκπέο ηνπο σο ην
2050,(απφ 40Mt ζε 20Mt) ζε ζρέζε κε ην 1990, ζθνπφο πνπ είλαη εθηθηφο, αξθεί λα
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δηαρεηξηζηνχλ δηαθνξεηηθά ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα πξνζαλαηνιηζκέλνη πιήξσο πξνο
ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ).
Δικόνα 2: Λιγνιηική Μονάδα ΓΔΖ

Πεγή: www.timathamesimera.wordpress.com

ήκεξα ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο ελέξγεηαο κέζσ ΑΠΔ είλαη πςειφηεξν απφ ηα
ζπκβαηηθά, (ιηγλίηεο θιπ), αιιά είλαη πνιιαπιάζηα ηα νθέιε γηα ην πεξηβάιινλ θαη
ηνλ άλζξσπν θαη εμάιινπ ην θφζηνο απηφ, ζα κεησζεί κέζα ζηα επφκελα ρξφληα
θαζψο ζα γίλεη πνιχ πην απνδνηηθή ε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, ιφγσ ηεο ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο.
Δικόνα 3: Δκπομπέρ CO2 ανά κπάηορ

Πεγή: www.wikimedia.com
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3.

ΑΔΗΦΟΡΗΑ

3.1 ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Ωο Αεηθφξνο Αλάπηπμε ή Βηψζηκε Αλάπηπμε (Sustainable Development)
νξίδεηαη ε αλάπηπμε πνπ βαζίδεηαη ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ,
ψζηε λα κε δηαθπβεχεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο θαη απφ ηηο κειινληηθέο γεληέο
(«Σο κοινό μαρ Μέλλον», Αναθοπά Brundtland, WCED 1987). Έλαο δεχηεξνο
νξηζκφο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο πξνέξρεηαη απφ ην βηβιίν “Caring for the Earth”
(IUCN 1991), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν αεηθφξνο ζεσξείηαη ε αλάπηπμε πνπ βειηηψλεη
ηελ πνηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο θηλνχκελε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θέξνπζαο
ηθαλφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ.
Βαζηθέο αξρέο ηεο είλαη ε ελνπνίεζε ζεκάησλ πεξηβάιινληνο θαη νηθνλνκίαο ζηελ
θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο, ε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ θπζηθψλ
πφξσλ, ε εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ε πξνθχιαμε ησλ ζπζηεκάησλ
σο αλαπφζπαζην ηκήκα θάζε αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ, ε ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα θαη
ζπλεξγαζία, ε ελεκέξσζε θαη ε εθπαίδεπζε.
ε φηη αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ αξρψλ ηεο, ε αεηθφξνο αλάπηπμε νξηνζεηεί έλα
κνληέιν αλάπηπμεο ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ζηελ πξάμε
ηξηψλ βαζηθψλ ππιψλσλ :
1. Οικονομική Ανάπηςξη
2. Κοινυνική Γικαιοζύνη
3. Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γη’ απηφ είλαη ε δεκνθξαηία, ε απηνλνκία αλζξψπσλ,
θπβεξλήζεσλ, εζλψλ, ε αλεμαξηεζία, ε δηθαηνζχλε κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο
πιεζπζκνχ, θαη ε αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ.
Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’60, εθδειψζεθαλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο
αιφγηζηεο ρξήζεο πφξσλ πνπ έγηλε ζην βσκφ ηεο βηνκεραληθήο θαη νηθνλνκηθήο
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αλάπηπμεο. Οκάδεο επαηζζεηνπνηεκέλεο γηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο αληέδξαζαλ.
Σν 1972, ε «Οκάδα ηεο Ρψκεο» (Club of Rome) δεκνζίεπζε κηα έθζεζε πνπ
πξνέβιεπε φηη, αλ ε πθηζηάκελε ηφηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλερηδφηαλ κε ηνλ
ίδην ξπζκφ θαη ηξφπν, ζα ζπληεινχληαλ ζχληνκα ππέξβαζε ησλ επηηξεπφκελσλ
νξίσλ αλάπηπμεο. Σν ελδερφκελν κηαο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ήηαλ, ινηπφλ, ήδε
αλαγθαίν.
ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηεζλείο δηαζθέςεηο θαη
ζπλέδξηα. Ζ πξψηε Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε, ην 1972 ζηε ηνθρφικε, κε ζέκα «Σν
Πεξηβάιινλ ηνπ Αλζξψπνπ», είλαη ε πην γλσζηή επξέσο. Ζ πξφηαζε γηα ηελ
νηθνδφκεζε κηαο «αεηθφξνπ θνηλσλίαο» δηαηππψζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70
απφ ηνλ Pirages («The Sustainable Society») θαη ηνλ Brown («Building a Sustainable
Society»). Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ απηνχ δηαδφζεθε επξέσο κεηά ην 1987, έηνο ζην νπνίν
εθδφζεθε απφ ηελ Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε ην
πφξηζκα «Σν Κνηλφ καο Μέιινλ». Ζ επηηξνπή απηή ζπζηήζεθε απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη πξφεδξφο ηεο ήηαλ ε πξσζππνπξγφο ηεο Ννξβεγίαο
Harlem Brundtland. ην πφξηζκα «Σν Κνηλφ καο Μέιινλ», πνπ είλαη γλσζηφ θαη σο
Έθζεζε Brundtland, ε Αεηθφξνο Αλάπηπμε φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, νξίδεηαη σο
«η ανάπηςξη πος ικανοποιεί ηιρ ανάγκερ ηος παπόνηορ σωπίρ να μειώνει ηιρ
δςναηόηηηερ ηων μελλονηικών γενεών να ικανοποιήζοςν ηιρ δικέρ ηοςρ ανάγκερ».
Ζ Έθζεζε Brundtland εηζήγαγε ηνλ φξν «Αεηθφξνο Αλάπηπμε» σο κέηξν
αμηνιφγεζεο θαη ζηφρν πνιηηηθήο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη πξφβαιε ηηο
ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ νη ζεκεξηλέο πξαθηηθέο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ζηνπο
κειινληηθνχο θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε.
Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο είλαη:
 δηαηήξεζε θαη εκπινπηηζκφο ησλ πφξσλ,
 ζχλδεζε πεξηβάιινληνο θαη νηθνλνκίαο,
 αλαδσνγφλεζε ηεο αλάπηπμεο,
 αιιαγή ζηελ πνηφηεηα ηεο αλάπηπμεο,
 ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ αλαγθψλ,
 ζηαζεξνπνίεζε πιεζπζκνχ,
 επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο ηερλνινγίαο θαη έιεγρνο ησλ θηλδχλσλ ηεο.
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Καηά ηελ παγθφζκηα ζχλνδν ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθφξν
Αλάπηπμε (United Nations Conference for Environment and Development) πνπ έιαβε
ρψξα ζην Rio de Janeiro ηεο Βξαδηιίαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1992, απνθαζίζηεθε εθηφο
άιισλ, ε γεληθή απνδνρή ηεο Agenda 21 (Οδεγφο 21). ηε χλνδν απηή έιαβαλ
κέξνο εθπξφζσπνη ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Φνξείο ηεο
νηθνλνκηθήο θαη επηζηεκνληθήο δσήο, θαζψο θαη κέιε κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ
(Non Government Organizations) απφ 179 ρψξεο.
Ζ Agenda 21 απνηειεί έλα πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Πνιηηηθήο θαη Γξάζεο ζε
παγθφζκην επίπεδν γηα ηνλ 21ν αηψλα κε ζηφρν ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Απνηειείηαη
απφ 40 θεθάιαηα θαη ρσξίδεηαη ζε 4 κέξε :
1. ηελ “Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή Γηάζηαζε” κε αλαθνξά ζηελ Καηαπνιέκεζε
ηεο Φηψρηαο, ηελ Πιεζπζκηαθή Γπλακηθή, ηελ Πξνζηαζία ηεο Τγείαο θαη ηελ
Βηψζηκε Οηθηζηηθή Αλάπηπμε (θεθ. 2-8).
2. ηελ “Γηαηήξεζε θαη Γηαρείξηζε ησλ πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε” κε έκθαζε ζηελ
Πξνζηαζία ηεο Αηκφζθαηξαο, ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο απνςίισζεο, ηε
Γηαηήξεζε

ηεο

Βηνινγηθήο

Πνηθηιίαο

αιιά

θαη

ηε

Γηαρείξηζε

ησλ

Απνξξηκκάησλ (θεθ. 9-22).
3. ηηο “Γπλαηφηεηεο ηεο Δθαξκνγήο” αλαθεξφκελν ζε νηθνλνκηθά, νξγαλσηηθά
θαη

ζεζκηθά

εξγαιεία

φπσο

ε

κεηαθνξά

ηερλνινγίαο,

ην

επίπεδν

εθπαίδεπζεο, ε δηεζλήο ζπλεξγαζία, ε δεκηνπξγία δεηθηψλ αεηθνξίαο (θεθ.
33-40)
4. ηελ “Δλδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ζεκαληηθψλ νκάδσλ” ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία
ζπκκεηνρήο θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θνξέσλ ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο Agenda 21 (θεθ. 23-32).

δσήο
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Δικόνα 4: Agenda 21

Πεγή: www.google.com

Ζ Agenda 21, απνηειεί έλα γεληθφηεξν πιαίζην πεξηβαιινληηθήο – αλαπηπμηαθήο
πνιηηηθήο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθέο εζληθέο ή ηνπηθέο επηινγέο
ζηφρσλ θαη εξγαιείσλ ζρεδηαζκνχ.
Σν 2002 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε
(WSSD) ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ηεο Ν. Αθξηθήο, ζηελ νπνία ην ηξίγσλν ηεο αεηθφξνπ
πνιηηηθήο έγηλε επξχηεξα απνδεθηφ απφ ην ζχλνιν ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηείραλ. Σν
ηξίγσλν κε ηε ζπκκεηνρή κίαο ηέηαξηεο θνξπθήο, απηήλ ηεο Σερλνινγίαο ή ησλ
δηάθνξσλ ζεζκψλ αεηθνξίαο κε ηε κνξθή Ηλζηηηνχησλ, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε
ππξακίδα φηαλ ην απαηηνχλ νη πεξηζηάζεηο.
Δικόνα 5: Σο Σπίγυνο ηηρ Αειθοπίαρ

Πεγή: www.google.com
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3.2. Αειθόπορ Πόλη
" Economy, ecology and social cohesion are the pillars of a sustainable city. These must be in
balance and therefore require an integrated approach. Dialogue is the basic principle for
achieving this for Local Agenda 21.”
Conference Strategies for Sustainable Cities
(The Hague, 23, 24, 25 June 1999: .

Ζ αεηθφξνο πφιε ή αιιηψο eco-city (Richard Register 1987), είλαη κία πφιε ε νπνία
έρεη ζρεδηαζηεί κε επαηζζεζία απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, νη θάηνηθνί ηεο είλαη
αθνζησκέλνη ζην λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα ελέξγεηα, ηξνθή, αζηηθά
απφβιεηα θαζψο θαη ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δηπκνινγηθά άιισζηε, πξνέξρεηαη
απφ ην αεί+θέξσ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ νξίδεη ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην
πεξηβάιινλ, φπνπ νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο δελ
θαηαζηξέθνπλ, δελ παξεκπνδίδνπλ ηε θχζε.
Δικόνα 6: Meaning of sustainable city

Πεγή: www.edb.gov.hk

Μία αεηθφξνο πφιε είλαη απηάξθεο, αθνχ κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο απφ
ηνπο δηθνχο ηεο πφξνπο (ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο) ηφζν ζε ηξνθή φζν θαη ζε ελέξγεηα
(renewable energy sources).
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Δικόνα 7: Sustainable Melbourne 2030

Πεγή: www.ecogeneration.com.au

ήκεξα πάλσ απφ ην 50% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ δεη ζηηο πφιεηο, θαη ην
πνζνζηφ απηφ απμάλεηαη δηαξθψο (θαηά 1.000.000 θαηνίθνπο ηελ εβδνκάδα!), ηδίσο
γηα ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ζηα νπνία νη άλζξσπνη αλαδεηνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο εξγαζία, αιιά θαη θαηαθχγην ιφγσ πνιέκσλ ζηε γελέηεηξά ηνπο ή ιφγσ
θιηκαηηθψλ αιιαγψλ.
Έηζη ινηπφλ ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ήδε ππαξρνπζψλ πφιεσλ ζε βηψζηκεο απαηηεί
ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ αλζξψπσλ ζε δηάθνξα θπβεξλεηηθά επίπεδα, ησλ εηδηθψλ ζε
ζέκαηα δηαρείξηζεο πφξσλ resource managers, ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηνπο
απινχο αλζξψπνπο κηαο θνηλσλίαο.
Οη ζχγρξνλεο πφιεηο παξάγνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ θαη ξχπαλζεο,
πνπ νδεγνχλ ζε κηα γεληθφηεξε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο θαη
ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ δσήο. Ζ απαίηεζε ηεο δεκηνπξγίαο κίαο πεξηζζφηεξν αεηθφξνπ
πφιεο είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνζθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιενδφκνη
ηνπ 21νπ αηψλα. Πέξα φκσο απφ ηελ αληηκεηψπηζεο ηεο πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο, ππάξρεη αλάγθε λα πξνζηαηεπζνχλ ε αζηηθή θιεξνλνκηά, νη

13

ειεχζεξνη ρψξνη, ηα δίθηπα ησλ πεξηνρψλ πξαζίλνπ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ
κέζα θαη γχξσ απφ ηηο πφιεηο.
Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο είλαη ε άκεζε πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο πιηθψλ, αζηηθψλ
απνξξηκκάησλ θαη ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ιπκάησλ. Δπίζεο ηεξάζηην θεθάιαην
απνηειεί ε αμηνπνίεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ειηαθήο, αηνιηθήο,
βηνκάδαο θιπ) θαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη λεξνχ θαζψο θαη νη ελαιιαθηηθέο
κνξθέο θαπζίκσλ ζηηο αζηηθέο κεηαθνξέο.
Ο αεηθφξνο πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο αληιεί ζηνηρεία απφ ηηο αξρέο ηνπ
βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αληηκεησπίδεη ηνλ ειεχζεξν ρψξν, ηα θηίξηα ηα νηθηζηηθά
ζχλνια σο κηα ελφηεηα αιιεινεμαξηψκελε πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα, επεξεάδεη θαη
επεξεάδεηαη απφ ην θιίκα ηνπ ηφπνπ. ηα πιαίζηα απηνχ ζρεδηαζκνχ πνπ
εληάζζνληαη

νη

αξρέο

ηεο

αεηθφξνπ

αλάπηπμεο

θαη

ηεο

πξνζηαζίαο

ηνπ

πεξηβάιινληνο νθείινπκε λα εμαζθαιίζνπκε ηελ ηήξεζε βαζηθψλ αξρψλ φπσο:
ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ ηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηε ζπλεηή
δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (λεξφ –έδαθνο)
ηελ θαηάιιεια πξνζαλαηνιηζκέλε ράξαμε ησλ νδψλ θαη ησλ νηθνδνκηθψλ
ηεηξαγψλσλ

γηα

ηε

βέιηηζηε

αμηνπνίεζε

ησλ

επλντθψλ

θιηκαηηθψλ

παξακέηξσλ (πξνζηαζία απφ ηνπο βνξεηλνχο αλέκνπο, αμηνπνίεζε ησλ
δξνζεξψλ αλέκσλ, ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, θιπ.
ηελ επηινγή θαηάιιειεο θχηεπζεο (πξάζηλν δψκα) θαζψο θαη πιηθψλ
επίζηξσζεο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ, λεζίδσλ πξαζίλνπ,
πάξθσλ, πξαζηψλ, θιπ. γηα ηε δεκηνπξγία επλντθνχ κηθξνθιίκαηνο
ηελ εμαζθάιηζε ζθηαζκνχ ην θαινθαίξη θαη ηελ ειεχζεξε πξφζπησζε
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ην ρεηκψλα
ηελ ερνπξνζηαζία
ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο.
ηνλ θαζνξηζκφ επλντθψλ γηα ηνλ ειηαζκφ ησλ θηηξίσλ
ηνλ θαζνξηζκφ ζρέζεσλ δνκεκέλνπ - ειεχζεξνπ ρψξνπ (πνζνζηφ θάιπςεο,
Γ, κέγηζηα χςε, απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ θηηξίσλ, θιπ.)
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3.3. Σο παπάδειγμα ηος Μάλμοε
Σν Μάικνε είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε πφιε ηεο νπεδίαο θαη θηινδνμεί κέρξη ην 2020
λα είλαη κία carbon neutral πφιε ελψ κέρξη ην 2030 λα θαιχπηεη ηηο ελεξγεηαθέο ηεο
αλάγθεο θαηά 100% απφ ΑΠΔ. Απηφ δελ απνηειεί απιά κία θηινδνμία, αθνχ ήδε ε
ελεξγεηαθή θαηαλάισζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κείσζε, κε εθηίκεζε λα θζάζεη ζην
20% ην 2020 θαη ζην 40% κέρξη ην 2030.
Δικόνα 8: Άποτη ηος Μάλμοε

Πηγή: www.malmo.se/sustainablecity
Υάξε ζην νινθιεξσκέλν master plan κε ηίηιν “Western Harbour, Bo01” ην Μάικνε
ήηαλ ε κία εθ ησλ δχν επξσπατθψλ πφιεσλ, καδί κε ηελ Ηζπαληθή Murcia, πνπ
δηεθδίθεζαλ ζηηο 7 Απξηιίνπ 2010 ζηε ηνθρφικε, ην πξψην βξαβείν ηνπ
δηαγσληζκνχ Globe Sustainable City Award 2010, απφ ηε ληθήηξηα βξαδηιηάληθε πφιε
Curitima. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη 10 ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ ζρεδίνπ:
1. Eco-cycle city
Ο ζηφρνο κηαο αεηθφξνπ θνηλσλίαο είλαη ε αλαθχθισζε, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη
ε ειαρηζηνπνίεζε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο αλαθχθισζεο. Όια ηα θηίξηα έρνπλ
πξφζβαζε ζηελ πεγή ηεο δηαινγήο ησλ απνξξηκκάησλ, φπνπ ηα απφβιεηα
ηξνθίκσλ δηαρσξίδεηαη.
Σα απφβιεηα ησλ ηξνθίκσλ απφ ηνπο πεξίπνπ 200 ζθνππηδνθάγνπο ησλ λεξνρπηψλ
κεηαηξέπνληαη ζε ελεξγεηαθά πινχζην βίν-αέξην γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη
ζεξκφηεηαο. Ζ «άιεζε» ηξνθίκσλ είλαη πνιχ δεκνθηιήο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ.
Τπάξρεη επίζεο έλα ζχζηεκα απνξξηκκάησλ ζηελ πεξηνρή θαη ην κφλν πξάγκα πνπ
είλαη νξαηφ ζην ζχζηεκα είλαη νη ζσιήλεο πάλσ απφ ην έδαθνο. Σα απνξξίκκαηα
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πεξλάλε κέζσ ππνγείσλ ζσιελψζεσλ, ζηα πεξίρσξα ηεο πεξηνρήο φπνπ αξγφηεξα
ζα παξαιεθζνχλ απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θνξηεγά δελ
πεξλνχλ απφ θακία θαηνηθεκέλε πεξηνρή. ην γξαθείν ηνπ ιηκαληνχ, κπνξεί θάπνηνο
λα δεη ην ζχζηεκα απνξξηκκάησλ θαη ηελ θαηαπαθηή φπνπ απηά αλαξξνθνχληαη ζηα
θνξηεγά!
2. Απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο
Γελ πέξαζε πνιχο θαηξφο πνπ ην ζχλνιν ηεο Bo01 πεξηνρήο ήηαλ ζάιαζζα.
Ωζηφζν, νη κάδεο ρσκάησλ απφ ηηο εξγαζίεο ηνπνζεηήζεθαλ ζηε ζάιαζζα ψζηε λα
κπαδσζεί κε ηηο δηάθνξεο βηνκεραλίεο λα έρνπλ εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή. Καηά
ζπλέπεηα, ήηαλ αλαγθαίν λα πξνβνχλ ζε θαζαξηζκφ ηνπ εδάθνπο πξηλ απφ ηε
θαηαζθεπή ησλ ζπηηηψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα νηθνδνκεζνχλ ρσξίο πξφβιεκα. ε
νξηζκέλεο πεξηνρέο ππήξραλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο ηνμηλψλ, θαζψο θαη πεξίπνπ 10.
000 ηφλνη εδάθνπο απνηέιεζαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο.
Δικόνα 9: Άποτη ηος Malmoe Bo01

Πεγή: http://sustainablecities.dk

Σν ρψκα πνπ είρε ζθαθηεί ειέγρζεθε δηεμνδηθά θαη ην 75% ηνπ ζα κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη πάιη ζηελ πεξηνρή. Σν ππφινηπν 25% απνιπκάλζεθε ρεκηθά θαη
βηνινγηθά.
ε πνιιά κέξε, νη ηνκείο θαζαξηζκνχ ήηαλ αξθεηά ρακεινί ψζηε λα κπνξέζεη ην
παιηφ ρψκα λα κπνξεί λα επηθαιπθζεί απφ ην λέν, θαζαξφ έδαθνο.
Σν λεξφ ζηα θαλάιηα ηεο πεξηνρήο αληιείηαη κέζα επεηδή ην θπξίσο θαλάιη είλαη
ρηηζκέλν ζθφπηκα ιίγα κέηξα πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, έηζη ψζηε ην
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λεξφ λα κελ δηαρέεηαη κέζσ ησλ κνιπζκέλσλ ζηξσκάησλ ηνπ εδάθνπο. Απηφ έγηλε
γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο εμάπισζεο ησλ ηνμηλψλ.
3. 100% Σνπηθά Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο
Οη νπδέηεξεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα επηβξαβεχνπλ φηη, ζην ελεξγεηαθφ
ζχζηεκα ηεο Bo01, είλαη δπλαηή ε παξνρή κηαο νιφθιεξεο πεξηνρήο ηεο πφιεο κε
100% αλαλεψζηκε ελέξγεηα ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ πεξηνρή πξνζθέξεη ηξφπνπο γηα
ηνπο αλζξψπνπο λα δήζνπλ κε βηψζηκν ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο ηα κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο θαη παξάιιεια λα εμνηθνλνκνχλ πφξνπο.
Ζ Bo01 πεξηνρή είλαη έλα ζεκαληηθφ παξάδεηγκα γηα ην κέιινλ θαη ε πεξηνρή έρεη
ιάβεη κεγάιε δηεζλή πξνζνρή. Ο ζηφρνο ηεο πεξηνρήο είλαη λα έρεη πνιχ ρακειή
θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή, νη θάηνηθνη απαηηνχλ έλα πςειφ
επίπεδν άλεζεο. Θέινπλ λα δήζνπλ θαιά, αθφκε θαη αλ πξέπεη λα εμνηθνλνκήζνπλ
ελέξγεηα.
Ο θαιχηεξνο θιηκαηηζκφο θαη ηα πην απνδνηηθά θηίξηα έρνπλ νδεγήζεη ζε πνιχ
ιηγφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέξκαλζε ζε ζρέζε κε ηνλ
κέζν φξν γηα θάζε ζπίηη. Οη θάηνηθνη κπνξνχλ επίζεο λα παξαθνινπζνχλ ηηο
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζην εζσηεξηθφ κεκνλσκέλα ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο
ιχζεηο.
4. Ήιηνο, ν άλεκνο θαη ην λεξφ
ηελ Bo01 πεξηνρή, νη ελεξγεηαθέο ιχζεηο είραλ ήδε ελζσκαησζεί ζηα θηίξηα ζην
αξρηθφ ζρέδην ηνπ αξρηηέθηνλα. Τπάξρνπλ ειηαθνί ζπιιέθηεο, ειηαθέο θπςέιεο θαη
ππφγεηεο ζεξκηθέο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο. ηελ Bo01 πεξηνρή, ππάξρεη κία
απφ ηηο κεγαιχηεξεο αλεκνγελλήηξηεο ηεο νπεδίαο ε νπνία πξνκεζεχεη ηελ πεξηνρή
κε ειεθηξηθή ελέξγεηα.
Δθεί ππάξρνπλ 1.400 m2 ειηαθψλ ζπιιεθηψλ πνπ απνξξνθνχλ ηε ζεξκφηεηα απφ
ηνλ ήιην θαη δεζηαίλνπλ ην λεξφ ζηνπο ζσιήλεο ηνπ πάλει. Σν λεξφ ζηε ζπλέρεηα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ ζηα θαινξηθέξ θαη ζηηο βξχζεο. Σα 120
m2 ησλ ειηαθψλ θπςειψλ απφ ηα ζπλνιηθά 1.400 m2 είλαη δεζκεπκέλα ζην λα
παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ αλεκνγελλήηξηα.
Οη ειηαθέο θπςέιεο ηνπνζεηνχληαη ζε εκη-δηαθαλείο γπάιηλεο νξνθέο πνπ αθήλνπλ
λα πεξάζεη ην θσο κέρξη ηα κπαιθφληα θάησ. Μηα αληιία λεξνχ αληιεί ελέξγεηα απφ
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ηα θπζηθά απνζέκαηα ηνπ λεξνχ. Σν ζχζηεκα απνζεθεχεη δεζηφ λεξφ απφ ην
θαινθαίξη γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ ην ρεηκψλα θαη θξχν λεξφ απφ ην
ρεηκψλα γηα ηελ ςχμε ησλ θηηξίσλ ην θαινθαίξη.
5. Ζ πξάζηλε πφιε
Ζ θχζε είλαη παξφλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο πφιεο ράξε ζην ζπλεηδεηφ
πξνγξακκαηηζκφ. Τπάξρεη πινχζηα θαη πνηθίιε βιάζηεζε ζε πάξθα, ζηα λαππεγεία,
θαηά κήθνο ησλ δξφκσλ θαη ζηηο πιαηείεο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία ησλ
θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. Σν ζρέδην είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά
ηνλ δηαζέζηκν ρψξν θαη ηελ πξνψζεζε ηεο βίν-πνηθηιφηεηαο. Οη θπζηθέο πεξηνρέο
απνζεθεχνπλ ηα φκβξηα χδαηα.
Ζ ζθιεξέο επηθάλεηεο δελ δηαπνηίδνληαη απφ φκβξηα χδαηα θαη ηα ζπίηηα πξέπεη λα
έρνπλ πξάζηλεο επηθάλεηεο, φπσο πξάζηλεο ζηέγεο θαη πξάζηλνπο ηνίρνπο. Οη
πξάζηλεο ζηέγεο είλαη επίζεο θαιέο γηα ην ηνπηθφ θιίκα. Απφ φπνπ θαη λα βξίζθεηαη
θάπνηνο, κπνξεί λα δεη έλα φκνξθν παξάδεηγκα γηα ηελ νξνθή πνπ είλαη πξάζηλν κε
ινπινχδηα (sedum).
ηνλ Bo01 ρψξν, ππάξρεη κηα ζηξαηεγηθή γηα φια ηα θπηά θαη ηα δέληξα ζηηο απιέο
θαη ζηνπο θήπνπο. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθά απφ ηα θπηά πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ην
λέθηαξ ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. Ζ ζνπεδηθή ρισξίδα επδνθηκεί ζηε ρψξα ζηνπο
θήπνπο ηεο πεξηνρήο. Μεηαμχ ησλ αλαξξηρφκελσλ θπηψλ ζηνπο ηνίρνπο, ζηνπο
θήπνπο ηχπνπ πεηαινχδαο θαη ζηηο φκνξθεο γσλίεο, ηα άγξηα δψα αηζζάλνληαη ζαλ
ζην ζπίηη ηνπο. Τπάξρνπλ επίζεο πνιιά είδε πηελψλ θαη λπρηεξίδσλ πνπ θσιηάδνπλ
ζε θνπηηά ζηελ πεξηνρή.
6. Αλνηθηνχ ηχπνπ ζχζηεκα φκβξησλ πδάησλ
Σν λεξφ ηεο βξνρήο πνπ πέθηεη ζηελ πεξηνρή δελ πέθηεη κέζα ζην απνρεηεπηηθφ
ζχζηεκα, φπσο ζε άιιεο πεξηνρέο. Δδψ, ηξέρεη ζε θαλάιηα, ιίκλεο θαη βξχζεο ζηελ
πεξηνρή πξηλ θηάζεη ζηελ πεξηνρή Öresund, είηε άκεζα είηε δηεξρφκελν απφ ηα
θαλάιηα κέζα ζην αικπξφ λεξφ. Σν ζχζηεκα απηφ δελ είλαη κφλν φκνξθε ιχζε γηα
ηνπο θαηνίθνπο, αιιά είλαη επίζεο θαιφ γηα ην πεξηβάιινλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην
λεξφ είλαη βηνινγηθά θαζαξφ πξηλ θζάζεη ζην Öresund. Σν λα είλαη θάπνηνο ζε ζέζε
λα απνιαχζεη ηε ζέα ηνπ ηξερνχκελνπ λεξνχ απφ ηα ζπίηηα ή ηα δηακεξίζκαηα σθειεί
επίζεο ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ θαηνίθσλ.
Σν αλνηθηφ ζχζηεκα νκβξίσλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή είλαη κνλαδηθφ θαη εθηηκνχληαη
ηδηαίηεξα απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη ζηνπο επηζθέπηεο, ηδηαίηεξα απφ παηδηά. Σν λεξφ
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ζηα θαλάιηα, ηηο ιίκλεο θαη ηα ζηληξηβάληα πξνζθέξνπλ κηα πνηθηιία ςπραγσγίαο. Δάλ
νη ιίκλεο ζηεγλψλνπλ, μαλαγεκίδνληαη κε ζθνπφ λα δηαηεξεζεί ε βηνπνηθηιφηεηα.

7. Σα πάξθα
Σν Ankarparken θαη ην Daniaparken είλαη δχν πάξθα ηεο πεξηνρήο. ην Ankarparken
ππάξρνπλ πνιινί βηφηνπνη, φπσο ηα έιε, άιζε δξπφο, νμηάο θαη άιζε κε πεχθα.
Απηνί νη βηφηνπνη είλαη ζαλ κηα έθζεζε γηα ην πψο κπνξεί λα κνηάδεη ε θχζε έμσ απφ
ηελ πφιε. Ζ βηφηνπνη επίζεο πξνζειθχνπλ δηάθνξα είδε δψσλ θαη κηα πνηθηιία απφ
θπηά θαη δψα.
Δικόνα 10: Άποτη ηος Ankarparken
,

Πεγή: http://members.virtualtourist.com

Σν Daniaparken πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα λα αθνινπζήζεη θάπνηνο ηηο
αιιαγέο ζηε θχζε απφ επνρή ζε επνρή. Σν πάξθν έρεη κηα απζηεξή αθφκε
ζπλαξπαζηηθή αξρηηεθηνληθή. Μηα κεγάιε ξάκπα νδεγεί ζε έλα γηγαληηαίν πέηξηλν
ηξαπέδη. Ο ρψξνο έρεη έλαλ αλνηθηφ ρψξν φπνπ κπνξείηε λα απνιαχζεηε ηηο «θαθέο»
θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηε ζπειιψδε das, αιιά θαη κηα ήξεκε εκέξα ζε θαζηζηηθφ ρψξν
δίπια ζε κηα έθηαζε κε πνιπεηή θπηά. Απηφ είλαη έλα κέξνο γηα μεθνχξαζε θαη
ραιάξσζε.
8. Μεηαθνξέο
Ζ πεξηνρή έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη κειινληηθέο αλάγθεο γηα
κεηαθνξά αιιά θαη λα κεησζεί ε εμάξηεζε απφ ην απηνθίλεην. Ζ θπθινθνξία είλαη ην
πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζην ζχζηεκα κεηαθνξψλ ηεο πεξηνρήο.
Σν Malmö έρεη θαηαβάιεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα γίλεη κηα πφιε πνδειάηνπ. Ζ
πφιε έρεη κίιηα θαη κίιηα θαιήο, γξήγνξεο θαη αζθαιήο θαηαζθεπή πνδειαηνδξφκσλ
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ψζηε νη βφιηεο κε πνδήιαην λα είλαη εχθνιεο. ην Γπηηθφ Ληκάλη κφλν ππάξρνπλ
8.185 κέηξα λένη πνδειαηνδξφκνη πνπ δέλνπλ πνιχ θαιά ζηελ πεξηνρή. ην Malmö,
ηα πάληα βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε ην πνδήιαην!
Ζ πνδειαζία είλαη κηα απφ ηηο πην θηιηθνχο πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπνπο γηα λα
θπθινθνξήζεη θαλείο. Σν πνδήιαην δελ ξππαίλεη, πηάλεη έλα ειάρηζην απνζεθεπηηθφ
ρψξν θαη είλαη επεξγεηηθφ γηα ηελ πγεία ζαο. Σν πνδήιαην είλαη ζίγνπξα ε επηινγή
ηεο κεηαθνξάο ηνπ κέιινληνο ζην Malmö.
Δικόνα 11: Δπιβαηικόρ ζηαθμόρ Μαλμοε

Πεγή:http://travel.webshots.com

9. Γεκφζηεο κεηαθνξέο
Πνιιέο βειηηψζεηο έρνπλ γίλεη ζην Γπηηθφ Ληκάλη, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ ηα
κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη λα γίλνπλ πην ειθπζηηθά. Σα ιεσθνξεία έρνπλ πςειή
πξνηεξαηφηεηα ζηα θαλάξηα, νη ζηάζεηο ιεσθνξείσλ ηψξα έρνπλ ξάκπεο,
ειεθηξνληθά ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ θαθνθαηξία.
Τςειφηεξεο ζπρλφηεηαο δξνκνιφγηα γηα ιεσθνξεία είλαη πιένλ δηαζέζηκα, πνπ
ζπλδένπλ ηα θεληξηθφηεξα ζεκεία ηνπ Μάικνε κε δσηηθνχο ηνκείο ζην Γπηηθφ Ληκάλη.
Έρνπλ θαηαβιεζεί πξνζπάζεηεο γηα λα κεηψζνπλ ηηο επηβιαβείο εθπνκπέο ζηελ
πεξηνρή. Απηφ έρεη ζπκβάιεη ζην λα θαηαζηνχλ ηα δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο, αθφκε
πην βηψζηκα. Ήδε απφ ην 2003, έλα πηινηηθφ ζρέδην άξρηζε φηαλ δχν αζηηθά
ιεσθνξεία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηξνθνδνηνχληαη απφ έλα κείγκα
αεξίνπ πδξνγφλνπ 8% απφ αηνιηθή ελέξγεηα θαη 92% ησλ θαπζίκσλ ησλ νρεκάησλ.
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Σν έξγν είλαη πνιχ επηηπρεκέλν θαη ηα ζρεδηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην κείγκα
θαπζίκνπ ζε πεξηζζφηεξα ιεσθνξεία ζην Malmö. Υάξε ζηε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ
κεηαθνξψλ, είλαη εχθνιν λα δεη θαλείο ζην Γπηηθφ Ληκάλη ρσξίο ηε ρξήζε
απηνθηλήηνπ.
10. Κηίξηα
ε ζπλεξγαζία κε ην Lund University ν Γήκνο έρεη εθπνλήζεη έλα master plan, πνπ
αθνξά ηα θηίξηα, πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ξηδηθά ην παιηφ ηεο πξνθίι (βηνκεραληθή
πφιε) ζε αεηθφξν πφιε. Σν πξφγξακκα νλνκάδεηαη MiljöByggprogramSYD (the
Environmental Building Program in Southern Sweden) θαη ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα
ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θηηξίσλ ζε ηξία βαζηθέο θαηεγνξίεο A, B and C, αλάινγα κε ην
level of sustainable construction θαη ζχκθσλα κε ην Building Regulations Boverket
Byggregler).
3.4.

European Green City Index

Ο δείθηεο European Green City Index κεηξά ηηο ζεκεξηλέο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο
ησλ κεγάισλ επξσπατθψλ πφιεσλ, θαζψο θαη ηε δέζκεπζή ηνπο γηα ηε κείσζε ησλ
κειινληηθψλ ηνπο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ κέζα απφ ζπλερείο πξσηνβνπιίεο
θαη ζηφρνπο. Ζ κειέηε αμηνιφγεζε 30 πφιεηο ζε νθηψ θαηεγνξίεο: εθπνκπέο
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ελέξγεηα, θηίξηα, κεηαθνξέο, λεξφ, πνηφηεηα αέξα,
απνξξίκκαηα θαη ρξήζεηο γεο, θαζψο θαη πεξηβαιινληηθή δηαθπβέξλεζε.
Απηφ είλαη ην ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο 30 κεγάισλ
πφιεσλ ζε 30 Δπξσπατθέο ρψξεο, ηελ νπνία παξνπζίαζε ε Siemens θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ηνπ ΟΖΔ γηα ην Κιίκα ζηελ Κνπεγράγε ην 2009.
Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζηηο πξψηεο ζέζεηο ζπλσζηίδνληαη νη
ζθαλδηλαβηθέο πξσηεχνπζεο κε ληθήηξηα ηελ Κνπεγράγε κε 87,31 ζπλνιηθφ ζθνξ.
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Δικόνα 12: European Green City Index/Σελική Βαθμολογία

Ζ Αζήλα θαηαηάζζεηαη 22ε ζε ζχλνιν ησλ 30 πφιεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
Δπξσπατθφ Γείθηε Πξάζηλεο Πφιεο, κε βαζκνινγία 53,09 ζηα 100. ε ζχγθξηζε κε
άιιεο πφιεηο πνπ βξίζθνληαη ζε ζεξκά θιίκαηα, ε Αζήλα βξίζθεηαη ρακειφηεξα απφ
ηε

Μαδξίηε,

ηε

Ρψκε

θαη

ηε

Ληζζαβφλα,

αιιά

πςειφηεξα

απφ

ηελ

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ην Βειηγξάδη. Ζ γεληθή βαζκνινγία ηεο πφιεο ήηαλ ρακειή,
εμαηηίαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα, ηεο απφδνζεο ζηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη
γεο θαζψο θαη ιφγσ έιιεηςεο ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ θηηξίσλ ή ζρεηηθψλ πξνηχπσλ.
Ωζηφζν ε βαζκνινγία ηεο εληζρχζεθε απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ηεο πνιηηηθέο γηα ην
λεξφ θαη ηηο ζπγθνηλσλίεο, φπνπ είρε ζρεηηθά θαιή απφδνζε.
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Δικόνα 13: European Green City Index / Υάπηηρ

Πεγή: www.sustainablecitiescollective.com
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4. ΠΡΑΗΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΩΝ (ΚΣΗΡΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ)
4.1 Green Project Management
’ έλαλ θφζκν πνπ πιένλ είλαη νινθάλεξν πσο νη θπζηθέο πεγέο ηνπ πιαλήηε γε
ζηεξεχνπλ κέξα κε ηε κέξα, ην κφλν ζίγνπξν είλαη πσο δελ κπνξνχκε λα
ζπκπεξηθεξφκαζηε κε ηνλ ίδην επηπφιαην ηξφπν απέλαληη ζηε κεηέξα θχζε.
Αληηζέησο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα αλαπηχμνπκε ζηξαηεγηθέο πνιηηηθέο θαη κνληέια
πνπ λα πξνζηαηεχνπλ ηα θπζηθά απνζέκαηα θαζψο θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
ηνπ θάζε ηφπνπ. Μία λέα θηινζνθία δηαρείξηζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ελ ιφγσ
πφξσλ είλαη κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ην Green Management θαη επεηδή αλαθεξφκαζηε
ζε έξγα, ην Green Project Management.
Με ηελ έλλνηα Green Project Management (GPM) ελλννχκε ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ
κέζα απφ κία λέα αληίιεςε, πνπ δηαθαηέρεη ηε Γηνίθεζε, ε νπνία ιακβάλεη ζνβαξά
ππφςε ηεο ην πεξηβάιινλ θαη έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ
θπζηθψλ πφξσλ. Ζ πεξηβαιινληηθή ζπληζηψζα ελζσκαηψλεηαη πιένλ ζε φιεο ηηο
απνθάζεηο ηνπ Project Management, ρσξίο απηφ λα απνηειεί φκσο, κνλαδηθφ
θξηηήξην ιήςεο κηαο απφθαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο.
Με άιια ιφγηα, δε ζεκαίλεη φηη θάζε δξαζηεξηφηεηα ζα επηιέγεηαη επεηδή θαη κφλν
είλαη ε θηιηθφηεξε πξνο ην πεξηβάιινλ, αιιά ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα
ζρεδηάδεηαη θαζψο θαη ζε θάζε απφθαζε πνπ ζα ιακβάλεηαη ζα εμεηάδεηαη θαη ην
πφζν θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα είλαη απηή. Πνιιέο απνθάζεηο κπνξεί
λα είλαη αθφκε θαη νη ίδηεο, φπσο ήηαλε θαη πξηλ, αιιά θάπνηεο ζα είλαη ζίγνπξα
δηαθνξεηηθέο, αθνχ ζα κειεηνχλ ηελ επίδξαζή ηνπο πξνο ην επξχηεξν πεξηβάιινλ.
Ζ θηινζνθία ηνπ GPM δελ πεξηπιέθεη ηελ γεληθφηεξε έλλνηα ηνπ PM, αιιά
απελαληίαο ηελ δηεπθνιχλεη θαη ηελ εμειίζζεη, αθνχ απφ ηε θχζε ηνπ ζρεδηάζηεθε γηα
λα εθαξκνζζεί κε απιφ ηξφπν, αθφκε θη απφ ηνπο ίδηνπο αλζξψπνπο πνπ κέρξη
ηψξα δελ είραλε πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο. Έηζη παξά ην γεγνλφο φηη κε ην Green
Think απαηηνχληαη λα ζπιιερζνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα λα ιεθζεί κία
απφθαζε, ελ ηνχηνηο απηφ ζα επηθέξεη ην βέιηηζην απνηέιεζκα γηα ηελ εηαηξία θαη ην
ίδην ην έξγν.
Γηα λα είλαη έλα έξγν πιένλ πεηπρεκέλν ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζήκεξα 4 αληί 3
ζηφρνη φπσο ηζρχεη ζην Project Management. Δθηφο απφ ην σπόνο, ην κόζηορ θαη
ηελ ποιόηηηα ζα πξέπεη ην έξγν λα εθηειείηαη κε ζεβαζκφ ζην πεπιβάλλον θαη κε ην
κηθξφηεξν δπλαηφ impact.
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χκθσλα κε ηνλ Tom Mochal, (president of Ten Step Inc) 4 είλαη νη βαζηθνί
παξάκεηξνη γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ελφο GPM:
1. Strong Sponsorship, κε φξακα θαη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα εκείλεη ζηηο
αξρέο ηνπ Green Think παξά ην φηη νη αιιαγέο δελ αξέζνπλ ζηνπο
πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο.
2. Commitment to try, πνπ ζεκαίλεη πσο ε δηνίθεζε νθείιεη λα είλαη αλνηρηή ζε
λέεο ηάζεηο θαη αληηιήςεηο, αθφκε θη φηαλ απηέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
κέρξη ζήκεξα δηνηθνχλ. Έηζη ινηπφλ ε δέζκεπζε γηα ζπλερή πξνζπάζεηα
ζπλεπάγεηαη θαη δέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε.
3. Training, ε νπνία ζα βνεζήζεη ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ
πξάζηλνπ έξγνπ λα θαηαιάβνπλ ηηο λέεο ζπληζηψζεο, ηη πξέπεη λα θάλνπλ θαη
πψο λα ην θάλνπλ αλάινγα κε ην επίπεδν επζχλεο, αιιά απηήλ ηε θνξά
έρνληαο πιένλ μεθάζαξα σο θνηλφ ζηφρν ηε κείσζε ηεο επίδξαζεο ηεο θάζε
δξαζηεξηφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ.
4. Process Update, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο
εθηέιεζεο θαζεκηάο δξαζηεξηφηεηαο, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Green Think.
Δπίζεο ην PMBOK εζηηάδεη ζε 9 βαζηθέο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο θάιιηζηα κπνξεί λα
ελζσκαησζεί ην “green think”, (Andrea Krasnof, White Paper Green PM):
1. Integration Management (ΗΜ). Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ην think green
concept ελζσκαηψλεηαη ζηε θάζε ηνπ Integrated Change Control, φπνπ
αμηνινγνχληαη φιεο νη αιιαγέο θαζψο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο
ηνπ PM ζπλνιηθά.

Σν πεξηβάιινλ ζεσξείηαη σο κηα παξάκεηξνο, πνπ ε

επίδξαζε ζ’ απηφ κπνξεί λα αμηνινγεζεί θαη λα κεηξεζεί ζε θάζε δηαδηθαζία
ιήςεο απφθαζεο. ε θνηλά έξγα, κε πεξηβαιινληηθά, ζπαλίσο έσο θαζφινπ
γίλεηαη αλαθνξά ζην Project Charter γηα πεξηβαιινληηθή κέξηκλα. Γη’ απηφ θαη
νη πεξηζζφηεξνη Project Managers δελ θάλνπλ θάπνηα ζθέςε πεξί ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη νπδεκία θίλεζε, αθνχ δελ είλαη θαζνξηζκέλν απφ ηελ αξρή
ηνπ έξγνπ.
2. Scope Management. Οη ζηφρνη ελφο έξγνπ νθείινπλ λα είλαη μεθάζαξνη θαη
λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αμίεο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη κε ηηο αλάγθεο ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο. Όηαλ θαζνξίδνληαη νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ελφο project
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απηνί ζα πξέπεη λα επζπγξακκίδνληαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο
εηαηξίαο. Αλάινγα κε ην impact ελφο project κπνξνχκε λα εμαγάγνπκε ηα
παξαθάησ:
i.

Γελ ππάξρνπλ πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο.

ηελ πεξίπησζε απηή νη

δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δελ αιιάδνπλ. Σν έξγν εθηειείηαη
ρσξίο λα αιιάμεη θάηη ζην φξακα, ηελ απνζηνιή θαη ηηο αμίεο ηεο
επηρείξεζεο.
ii.

Τπάξρεη επίπησζε ζην πεξηβάιινλ.

Οη επηδξάζεηο φκσο απηέο δελ

επεξεάδνπλ ην scope management ηνπ νξγαληζκνχ, αθνχ απηφ
ελζσκαηψλεη πνιηηηθέο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην πεξηβάιινλ.
Οπφηε θη εδψ νη δηαδηθαζίεο παξακέλνπλ νη ίδηεο, κε ηε κφλε δηαθνξά
απφ ην i) φηη ήδε ζ’ απηέο ππεηζέξρεηαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ε έγλνηα γηα ην πεξηβάιινλ.
iii.

Τπάξρεη επίπησζε ζην πεξηβάιινλ. Ο ρξεκαηνδφηεο ηνπ έξγνπ παίξλεη
λέεο απνθάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Απφ ην scope
ηνπ έξγνπ ζα εμαξηεζεί θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζα γίλνπλ νη αιιαγέο,
πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή επίδξαζε ηνπ έξγνπ.
Πξνθαλψο ζα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ θαη αιιαγέο ζηελ WBS ηνπ έξγνπ κε
ηελ εηζαγσγή λέσλ work package, ηα νπνία ζα απνδεηθλχνπλ θαη ηελ
πεξηβαιινληηθή κέξηκλα πιένλ ηνπ έξγνπ.

3. Time Management.

’ απηφ ην θνκκάηη πεξηγξάθνληαη ρξνληθά νη ζπλνιηθέο

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ κέζα απφ έλα ρξνλνδηάγξακκα, απφ ηε ζχιιεςε ηνπ
έξγνπ κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζνπκε ην Green
Think ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζνπκε ηηο ρξνληθέο
δηάξθεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ
tasks θαη λα θηηαρηεί εθ λένπ πιένλ ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ.
4. Cost Management. Οη λέεο απηέο πξάζηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζα έρνπλ θαη ηα
αληίζηνηρα θφζηε, ηα νπνία ζα πξέπεη κε ηε ζεηξά ηνπο λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ
αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Σα επηπιένλ θφζηε πνπ πξνζσξηλά ζα
επηβαξχλνπλ ην έξγν, καθξνπξφζεζκα ζα έρνπλ κεγαιχηεξα νθέιε, ιφγσ πρ
ρακειφηεξεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, εάλ πξφθεηηαη γηα θηίξην, ιφγσ
λνκνζεζίαο πεξηβαιινληηθήο θαη θνξνινγηθήο θ.α.
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5. Quality Management. Τπάξρνπλ δχν επίπεδα πνηφηεηαο, ην πξψην αθνξά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο θαη ην δεχηεξν αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ. Σν GPM κπνξεί λα εθαξκνζζεί εμίζνπ θαη ζηα δχν επίπεδα πνηφηεηαο.
Θα πξέπεη εμ αξρήο φκσο λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πξάζηλν κνληέιν δηαρείξηζεο
EMS (Environmental Management System) θαη κεηά λα επζπγξακκίζνπκε ην
έξγν κε απηέο ηηο πξάζηλεο πνιηηηθέο θαη standards, φπσο ε ζεηξά ISO 14000.
ην πξψην επίπεδν ε πνηφηεηα κπνξεί λα κεηξεζεί κε δηάθνξα κνληέια, πρ Six
Sigma πηνζεηψληαο δηάθνξεο δψλεο πνηφηεηαο, φπσο yellow, green, black belt.
Σν δεχηεξν επίπεδν εζηηάδεη ζην εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο ζχκθσλα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζέζεη ν πειάηεο. Δδψ, ν PM νθείιεη λα επεθηείλεη
ηε ζπδήηεζε κε ηνπο Stakeholders ηνπ έξγνπ, ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο
ζπληζηψζεο ηνπ έξγνπ θαη λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζεη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Οη
«πξάζηλεο αλεζπρίεο» ηνπ πειάηε ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ σο θξηηήξηα πνηφηεηαο, αθφκε θαη σο παξαδνηέα ηνπ
έξγνπ κπνξεί λα είλαη. Γηα παξάδεηγκα ηα reports θαζψο θαη ηα φπνηα παξαδνηέα
έληππα ηνπ έξγνπ λα είλαη απφ ραξηί αλαθπθιψζηκν.
6. Human Resource Management. Υξεηάδεηαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πάλσ
ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.

Οη εξγαδφκελνη ζηηο πξάζηλεο επηρεηξήζεηο ζα

πξέπεη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο νπζηαζηηθέο, λα γίλνπλ «πξάζηλνη πξεζβεπηέο»
ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ην EMS. Σα
ζηειέρε πνπ εκπιέθνληαη κε ηε δηαρείξηζε νθείινπλ λα αλαγλσξίζνπλ έγθαηξα
ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ζην πεξηβάιινλ κία ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
7. Communications Management. Έλα ζρέδην επηθνηλσλίαο θαζνξίδεη ηνλ ηχπν
θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ επαθψλ κεηαμχ ησλ stakeholders. Οξίδεη πνηνο αλαθέξεηαη
ζε πνηνλ, θάζε πφηε ζα γίλνληαη ηα δηάθνξα meetings. Πφζν ζπρλά άξαγε έλα
communication plan κηαο επηρείξεζεο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη θάπνηνπο
stakeholders κε ελδηαθέξνλ θαη επαηζζεζία πάλσ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα?
Γηα παξάδεηγκα νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο/νξγαληζκνί πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην ISO
14000/14001, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε κεκνλσκέλα άηνκα, εθηφο ηεο εηαηξίαο, λα
ζπκκεηέρνπλ ζηα δηθά ηνπο EMS σο new stakeholders group, πξνθεηκέλνπ λα
επζπγξακκηζηεί ην project κε ηηο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο. Σν communication
plan νθείιεη λα ελζαξξχλεη ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή, κε ζθνπφ λα βνεζήζεη κε ηε
ζεηξά ηεο, κε ηε γλψζε πνπ θαηέρεη ηελ επηρείξεζε λα κεηψζεη ην πεξηβαιινληηθφ
ηεο απνηχπσκα.
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8. Risk Management. χκθσλα κε ηνλ Eric Verzuh, κε ην RM θαηαγξάθνληαη νη
θίλδπλνη ηνπ έξγνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη γηα ηνλ θαζέλα ην impact ηνπ ζην έξγν. Σν
RM ήδε πεξηιακβάλεηαη ζην Project Charter κε ζθνπφ λα απνθεπρζνχλ ηελ
ηειεπηαία ζηηγκή ηα ρεηξφηεξα. Με ην green think ζηηο δηαδηθαζίεο ηα κέιε ηνπ
project management team, πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηψξα θαη ην impact ηνπ θάζε
θηλδχλνπ απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη θαηά πφζν ζρεηηθέο είλαη κε
ηελ γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο. Με ην GPM αλαγλσξίδνληαη θίλδπλνη
δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ impact, πνπ πξνεγνπκέλσο αγλννχληαλ θαη ηψξα πξέπεη
λα ηαμηλνκεζνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (different risk rating). Γηα παξάδεηγκα
ζηελ θαηαζθεπή ηεο Δγλαηίαο Οδνχ ζηελ πεξηνρή ησλ Γξεβελψλ, ν sponsor ή ε
αλάδνρνο εηαηξία κπφξεζε έγθαηξα λα εληνπίζεη φηη ζην έξγν εκπιέθεηαη ε εηαηξία
«Αξθηνχξνο» σο Stakeholders ή φρη?
Έλαο άιινο δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ θίλδπλνο κπνξεί λα είλαη θαη ε επηπξφζζεηε
ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ε ρξήζε ηνπ λεξνχ πνπ απαηηείηαη λα θαηαλαισζεί, απφ ηηο
ππεξσξίεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα θεξδεζεί ν ρακέλνο ρξφλνο ζ’ έλα
έξγν. Με ην GPM πηζαλψο λα ππάξρεη ελαιιαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα, ηελ
νπνία ρσξίο ην green think δε ζα έκπαηλε ζηνλ θφπν ε Γηνίθεζε λα αλαθαιχςεη.
9.

Procurement

Management.

Οη

πξνκεζεπηέο

ελφο

έξγνπ

απνηεινχλ

αλαπφζπαζην θξίθν ζηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, αθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα
ζπλεπείο κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηνπ. Έηζη θαη ζην GPM ζα πξέπεη λα
ελεκεξσζνχλ γηα ην EMS ηνπ νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο θαη λα εθπαηδεπηνχλ
θαηάιιεια γηα ην green think πνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ ηα πιηθά πνπ
πξνκεζεχνπλ ζην έξγν.
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4.2. ISO 14000/14001:
Ζ αλάπηπμε ησλ standards ηνπ ISO 14000/14001 μεθίλεζε απφ ην 1996 πεξίπνπ θαη
απνηέιεζαλ ηνλ ππξήλα γηα ηε δηακφξθσζε ησλ Environmental Management
System, EMS. Πξφθεηηαη γηα έλα πιαίζην πηζηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζην
ζχλνιφ ηνπο ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο επίδξαζεο πξνο ην πεξηβάιινλ απφ ηελ
θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεηξάο ISO 14000 κία εηαηξία/νξγαληζκφο πξέπεη λα
αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ 15 βήκαηα (J.Ball, 2001) :
1. Γέζκεπζε ηεο Ζγεζίαο γηα πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε. Δάλ ε αλψηαηε
Γηνίθεζε ζε κία εηαηξία δελ είλαη πξνζεισκέλε ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηφηε ηα κεζαία ζηειέρε θαζψο θαη νη απινί εξγαδφκελνη ζα
έρνπλ ζαθψο κεησκέλε πεξηβαιινληηθή επίδνζε.
2. πγθξφηεζε επηηξνπήο πνπ ζα έρεη ζπγθεθξηκέλεο εμνπζίεο θαη γλψζε
επηζηεκνληθή πάλσ ζε δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο.
3. Πξνζδηνξηζκφο ηεο έθηαζεο ησλ δαπαλψλ γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα
θαζψο επίζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο εηαηξίαο.
4. Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κέζα απφ ηε ζπλερή
πιεξνθφξεζε θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο άιισλ εηαηξηψλ.
5. Δγθαζίδξπζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ EMS, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα επηηεπρζεί ν
δηπιφο ζηφρνο: κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ impact ηεο εηαηξίαο θαη
ηαπηφρξνλα κείσζε ηνπ θφζηνπο (καθξνπξφζεζκα).
6. Αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, πνπ
ζα αληαλαθινχλ ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο.
7. Γεκηνπξγία sound environmental programs. Έλα EMS ζπρλά ζπληζηάηαη
απφ πνιιά επηκέξνπο πξνγξάκκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία απαηηεί λα είλαη
γλσζηή ε πξνέιεπζε ησλ πιηθψλ, ρξνλνδηαγξάκκαηα, πεξηγξαθή
ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ θαη ζπλερήο εθπαίδεπζε.
8. Γηαηήξεζε ησλ νξζψλ ηχπνπ εγγξάθσλ πνπ ζα πηζηνπνηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο
θαηά ISO 14000.
9. Καζηέξσζε ιεηηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία ζα θαηαγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ EMS, ην θαηά πφζν ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή
λνκνζεζία, θαιή επηθνηλσλία γηα ηε δηάδνζε θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ,
ζπλερήο εθπαίδεπζε, ζρέδηα ζπληήξεζεο θιπ.
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10. Αλαζθφπεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ EMS κέζα απφ κία ζχγρξνλε πνιηηηθή
δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη πξνθιήζεσλ.

11. Θεζκνζέηεζε πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ απφ ηξίηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο
δηαδηθαζίαο ISO 14000, σο κία ζπζηεκαηηθή ειεγθηηθή δηαδηθαζία ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη πνπ απνηεινχλ νη έιεγρνη απηνί,
απφδεημε πξνο ηνλ πειάηε φηη ηεξνχληαη θαηά γξάκκα ηα πξάζηλα θξηηήξηα,
φπσο νξίδνπλ ηα δηεζλή standards.
12. Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξνηχπσλ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ISO 14000,
ήηνη:
14001/04 = EMS
14010/11/12/15 = environmental auditing
14020/21/22/24/25 = environmental labeling
14030/31 = environmental performance evaluation
14050 = vocabulary
14061/64 = Guides
13. Απνζαθήληζε ηεο ζηξαηεγηθήο, πνιιέο εηαηξίεο επηιέγνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ
EMS ζε ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο θαη φρη κφλν ζηα
θεληξηθά γξαθεία κηαο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ.
14. Δγγξαθή ηεο εηαηξίαο γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ISO 14001 ζε ηξίην
δηαπηζηεπηή.
15. Δλζσκάησζε ηνπ ISO 14000 θαη ηνπ ISO 9000, πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ
πνηφηεηα. Σν ISO 14000 πάληα ζα ζεσξείηαη σο έλα θνκκάηη ηνπ Quality
management θαη ζπλεπψο κπνξεί λα κεηψζεη θαη ην θφζηνο ηνπ auditing.
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4.3. Green Construction Management
Ο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο φρη κφλν ζε εζληθφ, αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν
δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ, ζπκβάιινληαο
ηαπηφρξνλα ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κηαο
θνηλσλίαο.

Πνην είλαη φκσο ην ηίκεκα γηα ηελ αλάπηπμε απηή?

Δίλαη νη

θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ? Πψο κπνξνχκε λα
κεηξήζνπκε ην impact ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ είηε είλαη θηίξην είηε είλαη έξγν
ππνδνκήο?
Γπζηπρψο ππάξρεη θαη ε άιιε φςε ηνπ λνκίζκαηνο. Ζ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία
απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο γελεζηνπξγνχο παξάγνληεο πνπ κνιχλνπλ
ην πεξηβάιινλ. Ζ αιφγηζηε ρξήζε ησλ πξψησλ πιψλ, ε απνπζία πξνγξακκάησλ
αλαθχθισζεο ησλ waste ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ε κεδεληθή εθκεηάιιεπζε
κνξθψλ ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, θαζηζηνχλ ηα εξγνηάμηα θφθθηλν παλί
φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο.

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην

30%-40% ησλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη ζηηο ρσκαηεξέο πξνέξρνληαη απφ ηα
εξγνηάμηα. Έλα άιιν αξλεηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη, ηα ζπκβαηηθά
θηίξηα, δειαδή θηίξηα πνπ δελ είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηηο αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο
αξρηηεθηνληθήο θαη κήηε θαηαζθεπαζκέλα κε θάπνην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ λα
«ζθέπηεηαη» ην πεξηβάιινλ, φπσο ν ΚΔΝΑΚ ζηελ Διιάδα, ην BREEM ζηε Μ.
Βξεηαλία, ην LEED ζηελ Ακεξηθή θιπ, θαηαλαιψλνπλ πάλσ απφ ην 40%

ηεο

ζπλνιηθήο ελέξγεηαο.
ηα αζηηθά θέληξα, ιφγσ ππεξζπγθέληξσζεο πιζπζκνχ, ν φγθνο ησλ απνβιήησλ
παξνπζηάδεη θαζεκεξηλψο απμεηηθή ηάζε, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αδήξηηε ηελ αλάγθε
γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ εξγνηαμηαθψλ απνβιήησλ. Ζ βηψζηκε νξγάλσζε ησλ
θαηαζθεπψλ έρνληαο σο θχξηνπο άμνλεο ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη ην
green think ζηε δηαρείξηζε ησλ waste, κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθφηαηα νθέιε γηα
ην επξχηεξν αζηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο:
 Μείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ CO2.
 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πιηθψλ θαη ηνπ θφζηνπο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ.
 Ηθαλνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ζχγρξνλεο θηηξηνδνκηθήο ηφζν ηεο
ειιεληθήο φζν θαη ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο.
 Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηερληθψλ εηαηξηψλ κέζσ ηεο
εθαξκνγήο λέσλ θαηαζθεπαζηηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο:
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 Μείσζε ησλ απνβιήησλ θαηά ηνλ θηηξηαθφ ζρεδηαζκφ.
 Γηαρσξηζκφο θαη αλάθηεζε ησλ απνβιήησλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ.
 Παξαγσγή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ εθηφο εξγνηαμίνπ.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαπάλσ, απαηηείηαη ε αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ
δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ απνβιήησλ (Site Waste Management
Plan, SWMP). Σα πεξηβαιινληηθά αιιά θαη νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή
ελφο SWMP είλαη κεηξήζηκα θαη απνδεηθλχνληαη ζεκαληηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα
ζηελ Μ. Βξεηαλία (ΚΣΗΡΗΟ, 2011) φπνπ:
43% ιηγφηεξα εξγνηαμηαθά απφβιεηα ζηηο ρσκαηεξέο.
15% κείσζε ζηελ παξαγσγή ησλ απνβιήησλ ζην εξγνηάμην.
50% κείσζε ηεο ζπαηάιεο, ιφγσ θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ.
40% κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ ην δηαρσξηζκφ ησλ απνβιήησλ ζην εξγνηάμην
θαη ηελ απνθπγή κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ρσκαηεξέο.
4.3.1. Μείυζη

ηυν

επγοηαξιακών

αποβλήηυν

καηά

ηον

κηιπιακό

ζσεδιαζμό.
Καηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο έξγνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα παξαθάησ
κέηξα:
1. ρεδηαζκφο θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ νχησο ψζηε κεηά ην πέξαο ηνπ
θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ, ηα πιηθά ηνπ λα απνδνκνχληαη ρσξίο λα
θαηαζηξέθνληαη.
2. ρεδηαζκφο νηθείνο, κε κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε ηπρφλ αιιαγέο
ρξήζεηο ελφο θηηξίνπ.
3. Απνθπγή ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ.
4. Γηαηήξεζε θαη επαλάρξεζε ηνπ ππάξρνληνο θέξσλ νξγαληζκνχ ελφο θηηξίνπ.
5. Πξνκήζεηα πιηθψλ κε πηζηνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο.
6. Απνθπγή ηεο αιιαγήο ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο
θηηξίνπ (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ).
7. Γηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ εθζθαθήο θαη επηρσκαηψζεσλ.
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4.3.2. Γιασυπιζμόρ και ανάκηηζη ηυν αποβλήηυν καηά ηη θάζη ηηρ
καηαζκεςήρ.
Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ελφο έξγνπ ζα πξέπεη λα απνηειεί μεθάζαξε
ζηξαηεγηθή, πξνο φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζθεπή ελφο έξγνπ. Γηα ηελ
επίηεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο δχν είλαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο:
i.

Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ησλ απνβιήησλ ηνπ έξγνπ.

ii.

Δθηίκεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ ζην εξγνηάμην.

Δηδηθά containers πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην εξγνηάμην ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ πεξηζπιινγή, δηαρσξηζκφ θαη επαλάρξεζε ησλ απνβιήησλ ηεο θαηαζθεπήο.
4.3.3. Πποκαηαζκεςαζμένα ημήμαηα εκηόρ επγοηαξίος.
Με ηελ παξαγσγή ΠΡΟ-ΚΑΣ κεξψλ ελφο θηηξηαθνχ έξγνπ κεηψλνληαη ζεκαληηθά ν
φγθνο ησλ απνβιήησλ, αθνχ ε παξαγσγή ζπληειείηαη ζην εξγνζηάζην κε
ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο.

Ζ ρξήζε ησλ ΠΡΟ-ΚΑΣ ζπζηεκάησλ (π.ρ. πιάθεο

δαπέδνπ) έρεη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα:
 Μεηψλεη ην απαηηνχκελν κέγεζνο ελφο εξγνηαμίνπ.
 Διαηηψλεη ην θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο, κε ηα επαλαιακβαλφκελα ζηνηρεία.
 πληνκεχεη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ράξε ζηε δπλαηφηεηα
ηεο παξάιιειεο αλέγεξζεο.
4.3.4. Σο παπάδειγμα ηηρ Βιέννηρ
ηελ Δπξψπε, ην 2001 ε Βηέλλε πινπνίεζε πηινηηθά έλα ζεκαληηθφ πξφγξακκα
«πξάζηλεο δηαρείξηζεο ησλ εξγνηαμίσλ» (Guidelines for Sustainable Construction
Site Management), κε δηαθξηηηθφ ηίηιν RUMBA απφ ηε γεξκαληθή νξνινγία
Richtlinien für umweltfreundliche Baustellenabwicklung.
Σν πξφγξακκα έιαβε ρψξα ζε 8, δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, εξγνηάμηα θαηαζθεπήο
θαηνηθηψλ, νινθιεξψζεθε ην 2004 θαη ζηνίρεζε 1.100.000€. πγρξεκαηνδνηήζεθε
απφ ηελ ΔΔ κε πνζνζηφ 30% πεξίπνπ (πξφγξακκα LIFE), πξνθεηκέλνπ λα
εηνηκαζηεί ην φιν πιαίζην, λφκνη, standards, θαλνληζκνί, νδεγίεο πξνο φινπο φζνπο
εκπιέθνληαλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία (κειεηεηέο, θαηαζθεπαζηέο, αξκφδηεο
αξρέο).
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θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλε αθελφο, λα δεκηνπξγεζεί έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην
πνπ ζα αθνινπζνχζαλε θπξίσο νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο, έηζη ψζηε λα κεησζνχλ
νη εθπνκπέο ησλ θαπζαεξίσλ θαη ησλ ξχπσλ γεληθφηεξα ησλ εξγνηαμίσλ θαη
αθεηέξνπ λα εζηηάζνπλ ζηνλ ηξφπν ηεο θαηαζθεπήο θαη λα αιιάμνπλ θάπνηεο
«ακαξησιέο ζπλήζεηεο» γηα ην πεξηβάιινλ.
Γηα ηελ πεληαεηία 2000-2005 εθηηκήζεθε φηη ζηελ πφιε ηεο Βηέλλεο ζα ππήξρε
ηδηαίηεξε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ην κέζν φξν ησλ δηακεξηζκάησλ λα
αγγίδεη ηα 5.000 δηακεξίζκαηα ην ρξφλν. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο ππνινγίζηεθε φηη ζα
απαηηεζνχλ πεξίπνπ 300.000 νρήκαηα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο βαξέσο ηχπνπ
νρήκαηα θαη ηα ρηιηφκεηξα πνπ έπξεπε λα δηαλχζνπλ ζα μεπεξλνχζαλ ηα 14
εθαηνκκχξηα ην ρξφλν!
Έηζη ην RUMBA project εζηίαζε ζε 3 θπξίσο ηνκείο:
1. Μεηαθοπέρ. Ζ κεηαθίλεζε ησλ εθζθαθέσλ θαη ησλ κεγάισλ θνξηεγψλ ζηνλ
ηφπν θαηαζθεπήο, ζα γηλφηαλ ζηδεξνδξνκηθψο αληί νδηθψο.
Δικόνα 14: Δναλλακηικέρ Μεηαθοπέρ RUMBA Project

Πεγή: www.wieninternational.at

2. Απόβληηα. ε φια ηα εξγνηάμηα ζα ππήξραλ κεγάινη θάδνη, ζηνπο νπνίνπο ζα
ζπιιέγνληαλ θαη ζα ειάκβαλε ρψξα ν δηαρσξηζκφο ησλ νηθνδνκηθψλ απνβιήησλ.
Δπίζεο ζα ππήξρε ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ κείσζε ηεο αησξνχκελεο ζθφλεο δηα
ηεο απνθπγήο πεξηηηψλ δξνκνινγίσλ εζσηεξηθά ηνπ εξγνηαμίνπ.
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Δικόνα 15: Γιασυπιζμόρ Τλικών Δπγοηαξίος RUMBA Project

Πεγή: www.wieninternational.at

3. Βιυζιμόηηηα Δπγοηαξίος.
Ζ δηαρείξηζε πιένλ ηνπ θάζε εξγνηαμίνπ ζα γηλφηαλε ππφ κία λέα θηινζνθία,
απηήλ ηεο νινθιεξσκέλεο ζρεδίαζεο.

Οη έλλνηεο ηεο βησζηκφηεηαο ζα

ελζσκαηψλνληαλ ζε θαίξηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ έλα εξγνηάμην, φπσο
ζπλζήθεο εξγαζίαο, αζθάιεηα θαη πγηεηλή. Δπίζεο ε βησζηκφηεηα ζα είρε λα
θάλεη θαη κε ηελ κέηξεζε ηνπ impact ηεο θαηαζθεπήο ζην πεξηβάιινλ, κέζα
απφ ηελ νινθιήξσζε 500 θαηνηθηψλ πεξίπνπ.
Υαξαθηεξηζηηθά κέηξα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε είλαη:
 ε ζχλδεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ εξγνηαμίνπ κε ην επξχηεξν
ρσξνηαμηθφ ζρέδην ηεο πεξηνρήο, κέζα απφ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν
κεηαθνξάο ιακβάλνληαο ππνρξεσηηθά ππφςε ηηο ρξήζεηο γεο.
 ε ελαιιαθηηθή κεηαθνξά ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ θαη θνξηεγψλ κε ην
ηξαίλν ή ην πινίν.
 ε ζέζπηζε πξφζζεησλ θξηηεξίσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, φζνλ αθνξά ηελ
πηζηνπνίεζε ησλ πιηθψλ ηνπο σο πξνο ηηο πξάζηλεο πξνδηαγξαθέο ηνπ
θάζε project.
 ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζην εξγνηάμην θαη ε
θφξησζή ηνπο κε loaders (θνξησηέο) ρακειήο εθπνκπήο ξχπσλ .
 ν δηαρσξηζκφο ησλ waste ηνπ εξγνηαμίνπ κε ζθνπφ ηελ αλαθχθισζε.
 ε κέηξεζε ησλ ξχπσλ απφ ηελ ερεηηθή φριεζε θαζψο θαη ηε ζθφλε ζην
εξγνηάμην.
 θάζε εξγνηάμην είρε θη έλαλ environmental επηβιέπσλ.
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Σα θχξηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ RUMBA ήηαλε:
1. Ζ απνθπγή θαηά 90% πεξίπνπ ησλ ρηιηνκέηξσλ ζπλνιηθά, απφ θαη πξνο ην
εξγνηάμην κε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν (νδηθψο), απέθεξε ζεκαληηθφηαηε κείσζε
ησλ εθπνκπψλ ΝΟρ απφ 54% κέρξη 67%.
2. Ζ πξάζηλε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζην εξγνηάμην νδήγεζε ζηε κείσζε
ησλ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ ξχπσλ απφ 10% έσο 35%.
3. Ζ κείσζε ηεο αησξνχκελεο ζθφλεο αλήιζε ζην 50%.
4. Ζ κεηαθφξησζε ησλ πιηθψλ εθζθαθήο κε κεραλήκαηα ρακειήο εθπνκπήο
ξχπσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεηαθνξά ηνπο κε ηξαίλα κείσζε θαηά 20% ησλ
εθπνκπψλ πνπ ζπκβάινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
πλνςίδνληαο κε βάζε ηα παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε κε βεβαηφηεηα ζην ζπκπέξαζκα
φηη, ε βηψζηκε νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
πξάζηλεο δφκεζεο.
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4.4 Green Buildings
ηνλ θηηξηαθφ ηνκέα ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ελζσκαηψλεη ε βηνθιηκαηηθή
αξρηηεθηνληθή, δειαδή ν ζρεδηαζκφο ησλ θηηξίσλ ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ
θαηαλαιψλεη έλα θηίξην.

Αλαιπηηθφηεξα νη παπάμεηποι πνπ κειεηψληαη πξηλ ηε

θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη (ΚΣΗΡΗΟ, 2011):
 Ζ εξυηεπική θεπμοκπαζία, κεηξψληαη νη κέζεο σξηαίεο ηηκέο θαζψο θαη ε
δηαθχκαλζε απηψλ.
 Ζ ζσεηική ςγπαζία, κεηξηέηαη ν ιφγνο ηεο πνζφηεηαο ησλ πδξαηκψλ ηνπ
αέξα κ’ απηήλ πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ππφ ηε ζπγθεθξηκέλε
ζεξκνθξαζία θαη πίεζε.

Πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 30% θαη 70% ζε

ζπλζήθεο άλεζεο.
 Σο ηλιακό διάγπαμμα, είλαη ε πξνβνιή ζε νξηδφληην επίπεδν ηεο ηξνρηάο ηνπ
ήιηνπ.

Ζ εχξεζε ηεο ζέζεο ηνπ ήιηνπ είλαη θαη ην θιεηδί γηα ηηο κειέηεο

θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ζθίαζεο. ε πεξηνρέο κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θπζηθά
εκπφδηα ζθίαζεο φπσο γεηηνληθά θηίξηα, ςειά δέλδξα είλαη επηζπκεηά ελψ ζε
πεξηνρέο κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο φρη, δηφηη ε ειηαθή αθηηλνβνιία ζα
αμηνπνηεζεί γηα ηε ζέξκαλζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ελφο θηηξίνπ.
 Ο άνεμορ, κεηξηέηαη ε κέζε ηαρχηεηα θαη ε θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ ζε κία
ρξνληθή πεξίνδνο (ζπρλφηεηα) πρ αλά εκέξα, εβδνκάδα, κήλα θιπ.
 Ζ ηλιοθάνεια και οι νεθώζειρ, απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ην
βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ θηηξίσλ, αθνχ ζπληεινχλ ηφζν ζηελ επίηεπμε ηνπ
θπζηθνχ θσηηζκνχ φζν θαη ζηελ απφθαζε γηα ηελ επηινγή εγθαηάζηαζεο
ειηαθψλ ζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη θσηνβνιηατθψλ.
 Ζ βποσόπηυζη, αθνξά ζηελ νπζία ηελ έληαζε ηεο βξνρήο ζε κία πεξηνρή
θαη κεηξψληαη ηα ρηιηνζηά ηεο βξνρήο πνπ πέθηνπλ ζην έδαθνο αλά ψξα.
Απνηειεί ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βξφρηλσλ λεξψλ ηνπ
θηηξίνπ.
 Σο θαινόμενο ηηρ αζηικήρ θεπμικήρ νηζίδαρ, θαηά ην νπνίν ε
ζεξκνθξαζία ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα είλαη κεγαιχηεξε απ’ απηήλ ησλ
πξναζηίσλ. Έρνπλ παξαηεξεζεί ζηελ Αζήλα φηη νη δηαθνξέο απηέο κπνξνχλ
λα θηάζνπλ θαη κέρξη ηνπο 10 βαζκνχο θειζίνπ! Γηα ηε κείσζε ηνπ ελ ιφγσ
θαηλνκέλνπ πεδνδξνκνχληαη θεληξηθέο νδηθέο αξηεξίεο, γίλεηαη θχηεπζε
δέλδξσλ γηα ηελ ηφλσζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά κε
κεγάιε αλαθιαζηηθφηεηα θ.α.
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4.4.1 Παπάμεηποι και ζςζηήμαηα βιοκλιμαηικήρ απσιηεκηονικήρ καηά ηη θάζη
ηηρ ζσεδίαζηρ και ηηρ καηαζκεςήρ
Ζ μοπθή θαη ν πποζαναηολιζμόρ ελφο θηηξίνπ παίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ
ζρεδίαζε ελφο green building. Ο όγκορ, νη επιθάνειερ θαη ε πεπίμεηπορ επεξεάδνπλ
ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο θαη ηα ζεξκηθά θέξδε ηνπ θηηξίνπ. Γηα ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα
θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο κνξθήο ελφο θηηξίνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα
παξαθάησ:
 Μείσζε ηεο επηθάλεηαο ηεο δπηηθήο φςεο γηα ηε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ
θεξδψλ ηνπο ζεξηλνχο κήλεο.
 Μέηξηα επηθάλεηα ηεο λφηηαο φςεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζεξκηθψλ
θεξδψλ ην ρεηκψλα.
 Μηθξφ κέγεζνο αλνηγκάησλ γηα ηε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ θεξδψλ ην
θαινθαίξη θαη ηθαλνπνηεηηθνχ θπζηθνχ θσηηζκνχ ην ρεηκψλα.
Όζνλ αθνξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ελφο θηηξίνπ δηαθξίλεηαη σο πξνο ηελ ηλιακή
ακηινοβολία θαη σο πξνο ηελ καηεύθςνζη ησλ ανέμων.

ρεηηθά κε ηελ πξψηε

πεξίπησζε, ην θηίξην ζρεδηαζηηθά επηδηψθεη λα έρεη κεγάια αλνίγκαηα πξνο ην Νφην,
έηζη ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί ην ρεηκψλα ηα ζεξκηθά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
ειηαθή αθηηλνβνιία.

ε αληίζεζε νη πξνζφςεηο πξνο ηελ Αλαηνιή θαη ηε Γχζε

ζρεδηάδνληαη κηθξφηεξεο κε πεξηνξηζκέλν κέγεζνο αλνηγκάησλ, έηζη ψζηε λα
απνθεχγνληαη αλεπηζχκεηα ειηαθά ζεξκηθά θέξδε θαηά ηελ αλαηνιή θαη δχζε ηνπ
ειίνπ αληίζηνηρα. ηα αζηηθά ππθλνδνκεκέλα θέληξα ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη
απφ ηνπο Αξρηηέθηνλεο λα δψζνπλ ζηε ζθίαζε πνπ πξνθαινχλ ηα γεηηνληθά θηίξηα.
Ωο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ αλέκσλ κηαο πεξηνρήο, ε βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή
εζηηάδεη ζηε κειέηε απηψλ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ ελφο θηηξίνπ
θαηά ηελ άλνημε θαη ην θζηλφπσξν ελψ ην ρεηκψλα, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ
ηνπο ςπρξνχο αλέκνπο.

Οη άλεκνη φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα θηίξηα

αιιειεπηδξνχλ κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνληαη πςειέο ή ρακειέο πηέζεηο ζηηο
επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ (πξνζήλεκε θαη ππήλεκε πιεπξά αληίζηνηρα).
Δπίζεο εθηφο απφ ηελ ειηνπξνζηαζία θαη ζθίαζε, ην θπζηθφ αεξηζκφ θαη θσηηζκφ
ελφο θηηξίνπ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξάζηλν ραξαθηήξα ηνπ παίδνπλ θαη ηα δηάθνξα
ζπζηήκαηα παθηηικού δποζιζμού θαη θέπμανζηρ.
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Σα ζπζηήκαηα παθηηικήρ θέπμανζηρ είλαη ζπλήζσο απιέο θαηαζθεπέο, νη νπνίεο
ελζσκαηψλνληαη ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ θαη ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα, ηελ
απνζεθεχνπλ γηα λα ηε δηαλείκνπλ ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ελ ηέιεη. Έηζη ην θηίξην
θαιχπηεη έλα κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη λα θαηαλαιψζεη ζχκθσλα κε ηελ
αξρή ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία εηζέξρεηαη ζην θηίξην απφ ηα κεγάια
αλνίγκαηα πξνο ην Νφην δηα κέζνπ ησλ παινπηλάθσλ, ε ζεξκηθή κάδα ηνπ ρψξνπ
απνζεθεχεη ηε ζεξκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηελ απνδίδεη θαηά ηηο
κεζεκβξηλέο ψξεο. Σν πάρνο ηεο ζεξκηθήο κάδαο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 10 έσο
15 εθαηνζηά ελψ ε επηθάλεηα ησλ ζεξκηθψλ ηνηρσκάησλ νθείιεη λα είλαη 3 θνξέο
κεγαιχηεξε απηήο ησλ αλνηγκάησλ.
Άιια παξαδείγκαηα παζεηηθήο ζέξκαλζεο είλαη νη ζεξκηθνί ηνίρνη απνζήθεπζεο πνπ
ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. ειηαθνί ζπιιέθηεο), ν αεξηδφκελνο ηνίρνο
Tromble-Michel (εηδηθέο ζπξίδεο ζην θάησ θαη άλσ κέξνο ηνπ ηνίρνπ γηα ηελ
θπθινθνξία ηνπ αέξα) θιπ.
Σα ζπζηήκαηα παθηηικού δποζιζμού απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ απφ
ηελ ππεξζέξκαλζε θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν.
βιάζηεζε θαζψο θαη ην λεξφ.

Σέηνηα ζπζηήκαηα είλαη ε

Με ηε θχηεπζε δέλδξσλ γχξσ απφ ην θηίξην γηα

παξάδεηγκα ή ζην δψκα ηνπ, επηηπγράλνπκε πξνζηαζία απηνχ απφ ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο, απνξξφθεζε ηεο ξχπαλζεο, απνξξφθεζε ηεο αθηηλνβνιίαο απφ ηε
βιάζηεζε ε νπνία ζηε ζπλέρεηα εμαηκίδεηαη ππφ ηε κνξθή πδξαηκψλ. Οη πδξαηκνί
ζηε ζπλέρεηα απνξξνθνχληαη απφ ηνλ αέξα κεηψλνληαο έηζη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θαη
απμάλνληαο ην πνζνζηφ πγξαζίαο ηνπ.
Ζ θαηαζθεπή ηερλεηψλ ιηκλψλ βνεζά επίζεο ζην θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ
θαη ηεο απνξξφθεζήο ηνπ απφ ην δηεξρφκελν αέξα. Γη’ απηφ ην θηίξην νθείιεη λα έρεη
ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ σο πξνο ηελ θπξίαξρε θνξά ησλ αλέκσλ. Σέινο ην ίδην ην
θπζηθφ έδαθνο κπνξεί λα απνηειέζεη θη απηφ παζεηηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη
δξνζηζκνχ αληίζηνηρα. Ζ ηερληθή απηή βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην έδαθνο ιφγσ ηεο
πςειήο ζεξκηθήο ηνπ αδξάλεηαο κεηψλεη ην εχξνο ηεο δηαθχκαλζεο ησλ εζσηεξηθψλ
ηνπ ζεξκνθξαζηψλ θαηά ην θαινθαίξη θαη αληίζεηα ην απμάλεη θαηά ην ρεηκψλα.
Όκσο ε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ζ’ έλα πξάζηλν θηίξην, νθείιεη θαη έρεη θη άιιεο
δηαζηάζεηο, απηήλ ηεο εμνηθνλφκεζεο, κηαο θαη φπσο πξναλαθέξακε ε αζηπθηιία θαη
ε θιηκαηηθή αιιαγή ρηππνχλ ην θφθθηλν θακπαλάθη ζηα πδάηηλα απνζέκαηα ησλ
κεγάισλ πφιεσλ. Έηζη δηάθνξα ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ, αλαθχθισζεο θαη
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επαλαρξεζηκνπνίεζεο βξφρηλσλ πδάησλ, αλαθχθισζεο γθξίδσλ θαη καχξσλ λεξψλ
πηνζεηνχληαη απφ έλα green building.
Σα γθξίδα λεξά απφ ηα αζηηθά ιχκαηα ησλ ληπηήξσλ, κπάλησλ θαη πιπληεξίσλ
πθίζηαληαη εηδηθή επεμεξγαζία γηα λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα θαδαλάθηα, ζηα
πιπληήξηα ξνχρσλ, πφηηζκα θήπσλ θαη άξδεπζε θαιιηεξγεηψλ. Σα καχξα λεξά πνπ
πεξηέρνπλ αλζξψπηλα απφβιεηα θαη απφβιεηα ηξνθψλ, αθνχ ππνζηνχλ επηπιένλ
εηδηθή επεμεξγαζία, απ’ φηη ηα γθξίδα λεξά, γηα ηελ αθαίξεζε ησλ παζνγφλσλ
νξγαληζκψλ, κε ζθνπφ ηελ δηνρέηεπζή ηνπο ζε ξπάθηα, πνηάκηα, ιίκλεο θιπ. Ζ ηιχο
πνπ απνκέλεη αθνκνηψλεηαη βηνινγηθά εληφο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο.
4.4.2 Ανανεώζιμερ Πηγέρ Δνέπγειαρ και Κηίπιο
Έλαο αθφκε παξάγνληαο, ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηηο κέξεο καο, πνπ απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πξάζηλεο θηηξηνδνκηθήο αιπζίδαο είλαη θαη νη Ανανεώζιμερ
Πηγέρ Δνέπγειαρ (ΑΠΔ).

Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα πφξνπο πνπ ππάξρνπλ ζε

αθζνλία ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπσο ν ήιηνο, ν άλεκνο, ε βηνκάδα (εθαξκνγή
θπξίσο ζηε βηνκεραλία) θ.α. Σα θσηνβνιηαηθά πιαίζηα, νη αλεκνγελλήηξηεο θαζψο
θαη ε γεσζεξκία (εμ νξηζκνχ δελ αλήθεη ζηηο ΑΠΔ, αιιά ν Ν.3851/2010 ηηο εληάζζεη)
είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο ΑΠΔ θαη ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο
ελέξγεηαο ζηα πξάζηλα θηίξηα.
Σα θσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ηε κεηαηξέπνπλ
ζε ειεθηξηζκφ κε ηε ρξήζε εκηαγσγψλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο
δεκηνπξγψληαο ηε ζπζηνηρία ησλ θσηνβνιηαηθψλ ζηνηρείσλ. Γηαθξίλνληαη βαζηθά ζε:
 κνλν-θξπζηαιιηθά κε ρξψκα κπιε ζθνχξν ή καχξν (ππξίηην), κε κέζε
απφδνζε 7-9 Kw/m2 θαη δηάξθεηα δσήο 25-30 έηε,
 πνιχ-θξπζηαιιηθά κε ρξψκα επίζεο κπιε ζθνχξν ή καχξν, αιιά κε κέζε
απφδνζε 7-10 Kw/m2 θαη δηάξθεηα δσήο 20-25 έηε,
 θαη ζε άκνξθε ζηιηθφλε, κε πνηθηιία ρξσκάησλ, φπσο θφθθηλν, πνξηνθαιί,
θίηξηλν, πξάζηλν θαη θπζηθά κπιε-καχξν θαη κε δηάξθεηα δσήο 15-20 έηε.
Μπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζην θηίξην ζηε ζηέγε (γηα ρακειά θαη κέζνπ
χςνπο θηίξηα), ζηελ πξφζνςε (γηα ηα πνιχ ςειά θηίξηα) θαζψο θαη ζε εηδηθέο
κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο σο ζθίαζηξα. Ζ απφδνζή ηνπο εμαξηάηαη θπξίσο απφ
ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ (λφηηνο) θαη ηελ θιίζε (20%-25%) ησλ θσηνβνιηατθψλ
πάλει. Οηθνλνκνηερληθά εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθά σο επέλδπζε,
αθνχ κε βάζε ην λέν λφκν 3851/2010 ε ηηκή αγνξάο ησλ 0,55€/Kwh γηα
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εγθαηεζηεκέλε ηζρχο 10 KW απνθέξεη εηήζην εηζφδεκα 7.500€ εηεζίσο,
γεγνλφο πνπ ζε 5 έηε πεξίπνπ γίλεηαη απφζβεζε ηεο αξρηθήο επέλδπζεο
(30.000€ - 35.000€).
Δικόνα 16: Εγκατεστημένη Ιστύς Φ/Β έως 150 KW

Πεγή: http://www.tkmactions.tee.gr

Οη αλεκνγελλήηξηεο ζε θηίξηα κπνξεί λα είλαη ζαθψο κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο ζε ζρέζε
κε απηέο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ, αιιά ππαθνχνπλ ζηνπο ίδηνπο θπζηθνχο λφκνπο.
Δθκεηαιιεχνληαη ην ππάξρσλ ηνπηθφ αηνιηθφ δπλακηθφ ηνπνζεηεκέλεο θπξίσο ζηηο
ζηέγεο (ηζρχο < 2ΚW) θαη εκθαλίδνπλ ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα:
 ρακειφ θφζηνο θαηαζθεπήο – κηθξφο ρξφλνο ηνπνζέηεζεο
 αζήκαλην θφζηνο ζπληήξεζεο - κία θνξά εηήζην έιεγρν
 ζεκαληηθφηεξα νθέιε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο
o

ακθηζβήηεζε γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπο επίδξαζε

o

παξαγσγή ζνξχβνπ, αηζζεηή ζηα γεηηνληθά θηίξηα ζε απφζηαζε 3κ

o

ππεχζπλεο γηα κεηαθνξά θξαδαζκψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ

o

κεησκέλν αηνιηθφ δπλακηθφ ιφγσ ππθλήο δφκεζεο

o

ελαιιαζζφκελε ζθίαζε απφ ηα πηεξχγηα ηεο αλεκνγελλήηξηαο
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Δικόνα 17: Ανεμογεννήτριες σε κτίριο

Πεγή: http://www.4myhouse.gr

Με ηνλ φξν γεσζεξκία ελλννχκε ηελ ελέξγεηα πνπ κπνξνχκε λα παξάγνπκε, εάλ
εθκεηαιιεπηνχκε ην ζηαζεξφ γεσζεξκηθφ δπλακηθφ 14-18 oC απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ
ππεδάθνπο, κε ηε βνήζεηα κηαο αληιίαο ζεξκφηεηαο (αβαζήο γεσζεξκηθή ελέξγεηα).
Με ηελ ηερληθή απηήλ ηεο νκαιήο ελζαιπίαο επηηπγράλνπκε ηελ παξαγσγή δεζηνχ
λεξνχ γηα ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε θαη θξχνπ λεξνχ γηα ηνλ ελδνδαπέδην δξνζηζκφ
ηνπ θηηξίνπ. Ζ αληιία ζεξκφηεηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθφ ξεχκα, αιιά
αλήθεη ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο κε πνιχ ρακειέο εθπνκπέο CO2,
γεγνλφο πνπ ηαπηίδεηαη κε ην green concept.
Εικόνα 18: Γεωεναλλάκτης κλειστού
οριζοντίοσ κσκλώματος

Εικόνα 19: Γεωεναλλάκτης κλειστού
κατακόρσυοσ κσκλώματος

Πεγή: http://www.tkmactions.tee.gr
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4.5 Παπάδειγμα Ππάζινος Κηιπίος ζηην Κοπεγσάγη
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 νη Γαλνί απνθάζηζαλ λα θέξνπλ ην κέιινλ ζηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, πινπνηψληαο ην πξψην δεκφζην θηίξην κεδεληθήο εθπνκπήο
ξχπσλ CO2 (carbon neutral) ζηε ρψξα ηνπο. Σν Παλεπηζηήκην ηεο Κνπεγράγεο ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο εηαηξίεο Velux θαη Velfac αλέζεζαλ ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ
λένπ θηηξίνπ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ζην γξαθείν Christensen & Co Architects, κε ηελ
νλνκαζία “Πξάζηλν Φαλάξη”.
Σν θηίξην ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 950κ2 παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ιφγσ ηεο
εμεηδηθεπκέλεο κνξθήο ηνπ. Σν θπιηλδξηθφ ηνπ ζρήκα επηηξέπεη ζηνλ ήιην λα θσηίδεη
νκνηφκνξθα ην θηίξην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, γεγνλφο πνπ ελζαξξχλεη ηελ
θνηλσληθή ζπλεχξεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζην εζσηεξηθφ κεγάιν αίζξην ηνπ θηηξίνπ
θαζψο θαη ηελ θπθινθνξία πέξημ απηνχ.
Δικόνα 21: Κηίπιο Μηδενικήρ εκπομπήρ ηο «Ππάζινο Φανάπι» / Ότη

Πεγή: Δθδφζεηο «Σν Κηίξην»
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Ζ θεθιηκέλε ζηέγε πξνο ην Νφην, επηηξέπεη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ
θσηνβνιηατθψλ

ζηνηρείσλ,

εμαζθαιίδνληαο

έηζη

ην

κεγαιχηεξν

κέξνο

ηεο

απαηηνχκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ην θσηηζκφ, ηνλ εμαεξηζκφ θαη ηα ζπζηήκαηα
ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ηνπ θηηξίνπ.

Δπίζεο νη αξθεηνί θεγγίηεο ζηε ζηέγε

δηεπθνιχλνπλ ηε δηείζδπζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο θαη ηνπ αέξα ζηνλ ππξήλα-αίζξην ηνπ
θηηξίνπ, κε απνηέιεζκα ηε ζέξκαλζε αιιά θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ κε θπζηθφ θπξίσο
ηξφπν.
Δικόνα 22: Κηίπιο Μηδενικήρ εκπομπήρ ηο «Ππάζινο Φανάπι» / Δζυηεπική Άποτη

Πεγή: Δθδφζεηο «Σν Κηίξην»

Ζ ρσξνζέηεζε ησλ εκηππαίζξησλ ρψξσλ ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ πξνζηαηεχνπλ ηε
λφηηα φςε ηνπ θηηξίνπ απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ελψ θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα απφ ηε βξνρή θαη ην ρηφλη.

Σα αλνίγκαηα πνπ είλαη

ζηξακκέλα πξνο ηε λφηηα φςε ηνπ θηηξίνπ ζθηάδνληαη απφ πεξζίδεο ειεθηξνληθά
ξπζκηδφκελεο.
Ζ ηερλεηή ζέξκαλζε θαη ςχμε ηνπ θηηξίνπ ζηεξίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζηηο ΑΠΔ (50%
ακηγψο θαη 50% ζπκπαξαγσγή), φπσο 35% ειηαθά ζεξκαληηθά panels, 55% ζεξκηθή
αληιία θαη 10% απφ ην εμσηεξηθφ δίθηπν ζεξκφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Γηα ηε ζέξκαλζε
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ηνπ θηηξίνπ έρεη εγθαηαζηαζεί δίθηπν γεσζεξκίαο θαη ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, φπνπ ε
γεσζεξκηθή αληιία δηαρεηξίδεηαη ηε ζπζζσξεπκέλε ζεξκφηεηα ησλ ζπιιεθηψλ,
δηαηεξψληαο ηελ ζην έδαθνο θαη κεηαθέξνληάο ηελ ζην δάπεδν ηνπ θηηξίνπ
(ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε). Γηα ηε ςχμε, ε αληιία δηαρεηξίδεηαη θαηάιιεια ην ςπρξφ
λεξφ ζηα ελδνδαπέδηα ζπζηήκαηα ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ θηηξίνπ, κε ζθνπφ ηελ
εμηζνξξφπεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ επίηεπμε δξνζηζκνχ.
Δικόνα 23: Κηίπιο Μηδενικήρ εκπομπήρ ηο «Ππάζινο Φανάπι» / Σομή

Πεγή: Δθδφζεηο «Σν Κηίξην»

Άιια βηνθιηκαηηθά ζηνηρεία ηνπ «Πξάζηλνπ Φαλαξηνχ» είλαη ηα πηζηνπνηεκέλα πιηθά
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, ηα νπνία έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα
αιιάδνπλ ηε ζεξκηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο!

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απμάλεη ιφγσ ηεο εληζρπκέλεο

εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο θαη άιισλ κέηξσλ, φπσο ε βαθή ηνπ θηηξίνπ εμσηεξηθά κε
ιεπθφ θαη ειαθξψο πξάζηλν ρξψκα πνπ αλαθιά ηελ πξνζπίπηνπζα ειηαθή
αθηηλνβνιία θαζψο θαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED ζ’
φινπο ηνπο ρψξνπο. πλνιηθά ε δηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο
θαηαζθεπέο θζάλεη ην 80% πεξίπνπ.
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Δικόνα 24 - 25: Κηίπιο Μηδενικήρ εκπομπήρ ηο «Ππάζινο Φανάπι» /
Έξςπνη Βαθή – Φςζικόρ Φυηιζμόρ

Πεγή: Δθδφζεηο «Σν Κηίξην»

Σν «Πξάζηλν Φαλάξη» θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εηαηξία Hellerup Byg κέζα ζ’ έλα
έηνο θαη απνηέιεζε ην πξφηππν βηψζηκνπ θηηξίνπ θαηά ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα
ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή πνπ έγηλε ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζηελ Κνπεγράγε.
Δικόνα 26: Κηίπιο Μηδενικήρ εκπομπήρ ηο «Ππάζινο Φανάπι» / Κάηοτη

Πεγή: Δθδφζεηο «Σν Κηίξην»
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4.6 Πεπιβαλλονηικέρ Πιζηοποιήζειρ Κηιπίυν BREEM - LEED – ΚΔΝΑΚ
Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα κε ηελ νδεγία 2002/91/ΔC θαζνξίδεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην,
κε βάζε ην νπνίν νη ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ, πξνθεηκέλνπ
λα κεησζνχλ νη επηπηψζεηο ησλ θηηξίσλ ζην πεξηβάιινλ.

Πξνθαλψο φκσο είλαη

αληηιεπηφ πσο, έλα λνκνζεηηθφ ππφβαζξν δελ κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα ζηεξίμεη ηηο
απαηηνχκελεο αιιαγέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βησζηκφηεηαο.

Υξεηάδεηαη θαη ε

εζεινληηθή πξσηνβνπιία πνπ ζα θηλεζεί, κε βάζε έλαλ νινθιεξσκέλν ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ γηα ηελ βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε, κε έκθαζε ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ
πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηελ θαηαζθεπή.
ηελ Δπξψπε πξσηνπφξνο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ε Μ. Βξεηαλία, φπνπ ήδε απφ ην
1990 εθαξκφδεηαη ε κεζνδνινγία πεξηβαιινληηθήο πηζηνπνίεζεο ησλ θηηξίσλ, κε ηελ
νλνκαζία BREEM (Building Research Establishment Environmental Method).
Ξεθίλεζε λα πηζηνπνηεί κφλν θηίξηα γξαθείσλ, αιιά ζήκεξα πιένλ εθαξκφδεηαη ζε
φια ηα θηίξηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά. Λφγσ ηεο κεγάιεο δήηεζεο (200.000 θηίξηα έρνπλ
ήδε πηζηνπνηεζεί) έρεη ζεζπηζζεί θαη ην BEEM International, ην νπνίν αθνξά θηίξηα
εθηφο Μ. Βξεηαλίαο θαη γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ εζληθφ θνξέα ηεο εθάζηνηε
ρψξαο.
Σν BREEM πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα δέθα βαζηθέο
θαηεγνξίεο, φπσο:
1. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ζηε κείσζε
ησλ επηπηψζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ελφο θηηξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αζθάιεηα.
2. ΤΓΔΗΑ & ΑΝΔΖ, αθνξά ηελ επίηεπμε πςειψλ standards ηνπ θπζηθνχ
θσηηζκνχ, ηε ζεξκηθή άλεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ θηηξίνπ, ηελ αθνπζηηθή, ηνλ
ηερλεηφ θσηηζκφ θαζψο ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αέξα.
3. ΔΝΔΡΓΔΗΑ, κεηξψληαη νη εθπνκπέο CO2, ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ
θηηξίνπ, εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερλνινγίεο κεδεληθνχ ή ρακεινχ άλζξαθα θαη
απνδνηηθά κεραληθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα.
4. ΜΔΣΑΦΟΡΔ, εζηηάδεη ζηηο ζπλδέζεηο κε ην δίθηπν ησλ δεκνζίσλ
ζπγθνηλσληψλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα πεδνχο θαη πνδειάηεο, ηελ εθπφλεζε
ζρεδίνπ

ζπγθνηλσληψλ

θαζψο

θαη

ηελ

πηνζέηεζε

πιεξνθνξηαθψλ

ζπζηεκάησλ.

47

5. ΝΔΡΟ, κεηξά ηελ θαηαλάισζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, παξαθνινπζεί ηπρφλ
δηαξξνέο θαη θπζηθά ιακβάλνπλ ρψξα ζπζηήκαηα επαλάρξεζεο θαη
αλαθχθισζεο λεξνχ.
6. ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΑ, αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο
θάζεο, ηελ αλαθχθισζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο
αλαθχθισζεο.
7. ΡΤΠΑΝΖ, πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ δηάθνξσλ ςπθηηθψλ, ηελ εθπνκπή
αεξίσλ ΝΟρ, ηε κφιπλζε ησλ πδάησλ, ηελ ερνξχπαλζε θαη θσηνξχπαλζε,
αθφκε θαη ηηο πιεκκχξεο.
8. ΥΡΖΖ ΓΖ & ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ, ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο, ηελ
πξνζηαζία νηθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πεξηνρήο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο
νηθνινγηθήο αμίαο απηήο.
9. ΤΛΗΚΑ, ελζσκαηψλεη ινγηθέο επαλάρξεζεο πιηθψλ απφ θαηεδαθίζεηο παιηψλ
θηηξίσλ,

ηηο

πξνκήζεηεο

πηζηνπνηεκέλσλ

πιηθψλ,

ηελ

πνηφηεηα

ηεο

θαηαζθεπήο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ θηηξίνπ απφ ηα πιηθά
θαηαζθεπήο.
10. ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ, εμεηάδνληαη νη λέεο ηερλνινγίεο θαη θαηαζθεπαζηηθέο πξαθηηθέο
κέζα

απφ

ηππνπνηεκέλεο

δηαδηθαζίεο,

εάλ

ππάξρεη

δηαπηζηεπκέλνο

βαζκνινγεηήο (BREEM Assessor) θαη θαηά πφζν ππνδεηγκαηηθά είλαη ηα
επίπεδα πεξηβαινληηθήο απφδνζεο.
Ζ αμηνιφγεζε κεηξηέηαη ζπλνιηθά (100%) γηα ηηο παξαπάλσ 10 θαηεγνξίεο θαη
θαηαηάζζεηαη αλάινγα κε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλεη ην θηίξην ζε 6 δψλεο,
ηηο ιεγφκελεο δψλεο επίδνζεο, νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Δικόνα 27: Κλίμακα αξιολόγηζηρ καηά BREEM

ΕΩΝΖ ΔΠΗΓΟΖ BREEM

% ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ

Αηαμηλφκεηε (Unclassified)

< 30

Βάζε (Pass)

≥ 30

Καιή (Good)

≥ 45

Πνιχ Καιή (Very Good)

≥ 55

Άξηζηε (Excellent)

≥ 70

Δμαηξεηηθή (Outstanding)

≥ 85
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Οη βαζκνινγεηέο εθπαηδεχνληαη απφ ην ίδην ην BRE, κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ
ηφζν ηε ζρεδηαζηηθή φζν θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή νκάδα, γηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ
κεζνδνινγία BREEM θαη λα πεηχρνπλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Σν πηζηνπνηεηηθφ
εθδίδεηαη εθφζνλ ε ηειηθή αλαθνξά ηνπ επηζεσξεηή πεξάζεη θαη ηνλ πνηνηηθφ
έιεγρν ηνπ BRE θαη κπνξεί λα αλαξηεζεί ζην θηίξην.
Πιζηοποίηζη καηά LEED
Μία άιιε κέζνδνο αμηνζεκείσηε θαη κε δηεζλήο θχξνο είλαη θαη ε ακεξηθαληθήο
πξνέιεπζεο LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Άξρηζε λα
εθαξκφδεηαη απφ ην 1993 ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Green Building Council
(USGBC), έγηλε επξέσο απνδεθηή απφ πάξα πνιινχο θνξείο θαη ζήκεξα είλαη
ππνρξεσηηθή γηα φια ηα δεκφζηα θηίξηα ζηηο πεξηζζφηεξεο Πνιηηείεο.
Ζ κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ ASHRAE (American
Society of Heating, Refrigerating & Air Conditioning Engineers) θαη ρξεζηκνπνηεί
σο ζπγθξηηηθή βάζε ππνινγηζκνχ ζπκκφξθσζεο ηνπ θφζηνπο ζε δνιάξηα
(www.usgbc.org) . Ζ βαζηθή ηνπ δηαθνξά κε ην BREEM είλαη φηη ηα θξηηήξηα δελ
πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε ρψξαο θαη παξακέλνπλ ηα
ίδηα αλεμαξηήηνπ γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Έηζη ινηπφλ παξαθάησ πεξηγξάθνληαη
ηα 6 θξηηήξηα κεζνδνινγίαο LEED :
1. ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ & ΣΟΠΟΘΔΗΑ, ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο
(sustainable site), ηηο ελαιιαθηηθέο κεηαθνξέο (πξφζβαζε ζε δεκφζηεο
ζπγθνηλσλίεο, πνδειαηνδξφκνη, νρήκαηα κε ρακειέο εθπνκπέο), ηε
κεγηζηνπνίεζε ππαίζξησλ ρψξσλ θαη parkings, ηε κείσζε ξχπαλζεο
(ερνξχπαλζε-θσηνξχπαλζε)

θαζψο

θαη

κε

ηελ

πξνζηαζία

θαη

επαλαθνξά ηνπηθήο ρισξίδαο – παλίδαο.
2. ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΝΔΡΟΤ, πεξηιακβάλεη ηελ κείσζε ηεο ζπαηάιεο ηνπ
πφζηκνπ λεξνχ γηα πφηηζκα θαη άξδεπζε, αιιά θαη γηα νηθηαθή ρξήζε, ηελ
ελζσκάησζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο πδάησλ.
3. ΔΝΔΡΓΔΗΑ, αθνξά ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, (ελεξγεηαθά
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο), ηε ρξήζε ΑΠΔ, ηε ζπλερήο κέηξεζε θαη
επαιήζεπζε.
4. ΤΛΗΚΑ θαη ΦΤΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ, εζηηάδεη ζηε ρξήζε πηζηνπνηεκέλσλ πιηθψλ
ζηελ

απνζήθεπζε

θαη

ζπιινγή

αλαθπθιψζηκσλ

πιηθψλ,

ζηελ
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επαλάρξεζε ηνπ θηηξίνπ (δηαηήξεζε ππαξρφλησλ ηνίρσλ, παησκάησλ,
ζηέγεο), ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαηά ηελ θαηαζθεπή.
5. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, αθνξά έλα νινθιεξσκέλν
ζρέδην δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα, κε ηε ζέζπηζε
ειάρηζησλ θξηηεξίσλ πνηφηεηαο εζσηεξηθνχ αέξα θαη επίπεδα αεξηζκνχ,
ηελ απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο, ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο
παξαθνινχζεζεο εηζεξρφκελνπ αέξα.

Δπίζεο ειέγρεη ηε ρξήζε ησλ

πιηθψλ θαηαζθεπήο (θφιιεο, ζθξαγηζηηθά, βαθέο, παηψκαηα, μπιεία) θαηά
πφζν θέξνπλ ρακειέο εθπνκπέο CO2 θαη άιισλ ρεκηθψλ ξππνγφλσλ
νπζηψλ. Σέινο ζέηεη ηα standards γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο
ζεξκηθήο άλεζεο, ηε δηαρείξηζε ηνπ θσηηζκνχ θαζψο θαη ηε ζέα πξνο ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ.
6. ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ, ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί νινέλα
θαη κεγαιχηεξε επηδίσμε απφ ηα αξρηηεθηνληθά γξαθεία λα ελζσκαηψλνπλ
ζην θηίξην λέεο ζρεδηαζηηθέο αληηιήςεηο, ζχγρξνλν design θαη πςειή
αηζζεηηθή. Όκσο απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία δηαπηζηεπκέλνπ
επαγγεικαηία LEED.

Κανονιζμόρ Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ Ακινήηυν (Κ.Δν.Α.Κ.)
Με ηε ςήθηζε ηνπ Κ.Δλ.Α.Κ (ΦΔΚ 407Β/2010) ε ρψξα καο, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα,
έθαλε έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ ελαξκφληζε ηνπ θηηξηνδνκηθνχ καο
θαλνληζκνχ, φρη κφλν κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία ηνπ 2002, αιιά θαη κε ηε ζχγρξνλε
δηεζλή θηηξηαθή ηάζε. Δθαξκφδεηαη ζηελ ειιεληθή θηηξηαθή πξαγκαηηθφηεηα απφ ηνλ
Ηνχιην ηνπ 2010 κε ηελ δηαξθή ζηήξημε ηνπ ΣΔΔ θαη αθνξά λέα θαη πθηζηάκελα θηίξηα
απφ 50m2 θαη πάλσ.
Ο Κ.Δλ.Α.Κ εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε εζληθή πξνζπάζεηα γηα ην έηνο-ζηφρν 2020,
φπνπ πξέπεη νη εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ λα κεησζνχλ θαηά 20% ζηελ ΔΔ,
ζε ζρέζε κε ην 1990 θαζψο επίζεο θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε
ελεξγεηαθή θαηαλάισζε λα θζάζεη ζην 20% νκνίσο.
Απνηειεί ην βαζηθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε ζρεδίαζε θηηξίσλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε
ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απφδνζεο ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ, κέζα απφ κία λένπ ηχπνπ
(εληζρπκέλε) ζεξκνκφλσζε. Ζ απφδνζή ηνπ κεηξηέηαη ζε KWh/m2 θαη θάζε θηίξην
ζπγθξίλεηαη κε ην θηίξην αλαθνξάο ηνπ ΤΠΔΚΑ (152 KWh/m2).

Αλάινγα κε ηε
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βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλεη, ην θηίξην θαηαηάζζεηαη ζε κία θιίκαθα (Α,Β,C,D,E)
φπσο νξίδεη ην Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Π.Δ.Α) θαη ζπληάζζεηαη θαη
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Δπηζεσξεηή Δλεξγεηαθήο Σαπηφηεηαο.
Ο επηζεσξεηήο ζηα πιαίζηα ηεο έθδνζεο ηνπ ΠΔΑ, κεηά απφ ζπκθσλία θαη γξαπηή
αλάζεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ, πξαγκαηνπνηεί απηνςία ζην θηίξην θαη
επεμεξγάδεηαη ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο γχξσ απφ απηφ. Σα θχξηα
βήκαηα γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ΠΔΑ είλαη (ΤΠΔΚΑ, 2011):
1. Ο δηαρσξηζκφο ηνπ θηηξίνπ ζε ζεξκηθέο δψλεο.
2. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ θηηξίνπ ή/θαη ησλ ζεξκηθψλ
δσλψλ ηνπ φπσο, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκφο, θ.α.
3. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ θεξδψλ (άηνκα, κεραλήκαηα/ζπζθεπέο),
αλάινγα ηελ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ή ηεο ζεξκηθήο δψλεο.
4. Ζ θαηαγξαθή ή απνηχπσζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θηηξίνπ (επαιήζεπζε ζρεδίσλ).
5. Ζ θαηαγξαθή ηεο πνηφηεηαο θαηαζθεπήο θαη ησλ ζεξκνθπζηθψλ ηδηνηήησλ &
ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ, δηαθαλψλ θαη
αδηαθαλψλ.
6. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αεξνζηεγαλφηεηαο ησλ αλνηγκάησλ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν
αλνηγκάησλ πνπ δηαζέηεη ην θηίξην.
7. Ζ θαηαγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζθηαζκνχ (ειηνπξνζηαζία),
θαζψο θαη ηεο κνξθνινγίαο θαη ηερλεηψλ εκπνδίσλ ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ.
8. Ζ θαηαγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ.
9. Ζ θαηαγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο.
10. Ζ θαηαγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο κεραληθνχ αεξηζκνχ.
11. Ζ θαηαγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο χγξαλζεο.
12. Ζ θαηαγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο.
13. Ζ θαηαγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ.
14. Ζ θαηαγξαθή δηαηάμεσλ απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ
(BEMS).
15. Ζ θαηαγξαθή ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (π.ρ. ειηνζεξκηθά
ζπζηήκαηα, θσηνβνιηατθά), ηα νπνία κπνξεί θαη λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά
ζπζηήκαηα γηα ηελ ζέξκαλζε, ςχμε θαη παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ.
16. Ζ θαηαγξαθή ζπζηεκάησλ ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο (ΖΘ),
ηα νπνία κπνξεί θαη λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ή/θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ ζέξκαλζε,
ςχμε θαη παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ.
51

17. Ζ θαηαγξαθή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη κε επεκβάζεσλ πνπ πξέπεη λα
γίλνπλ ζην θηίξην γηα ηελ ελεξγεηαθή ηνπ αλαβάζκηζε.
Σν ΠΔΑ έρεη δηάξθεηα ηζρχνο γηα 10 έηε θαη ην θφζηνο έθδνζήο ηνπ θαζνξίδεηαη απφ
ην άξζξν 10 ηνπ ΦΔΚ 177α «ακνηβέο ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ» θαη πνηθίιεη
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Δλδεηθηηθά γηα κία κνλνθαηνηθία ησλ 100m2 ην θφζηνο
αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 250€.
Δικόνα 28: Πιζηοποιηηικό Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ Ακινήηυν

Πεγή: www.google.gr
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5. ΝΔΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΠΡΑΗΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΩΝ - ΚΣΗΡΗΩΝ
5.1 Green Building Balanced Scorecard
Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο επίδνζεο κηαο επηρείξεζεο θαζψο επίζεο
θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, είλαη θαη ε ηζνξξνπεκέλε θάξηα επηδφζεσλ
(Kaplan & Norton, 1996). Ζ γλσζηή Balanced Scorecard ινηπφλ, ιακβάλνληαο
ππφςε ην φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο ζηνρεχεη ζηελ κέηξεζε
ηεζζάξσλ θχξησλ αμφλσλ, πνπ δεκηνπξγνχλ αμία (Κνπθίδνπ,2010) φπσο:
1. Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
2. Πειάηεο
3. Δζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο
4. Μάζεζε θαη Αλάπηπμε
Με βάζε απηήλ, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία αληίζηνηρε ηζνξξνπεκέλε θάξηα
γηα έλα πξάζηλν θηίξην (Green Building Balanced Scorecard), ηελ νπνία ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε σο έλα βαζηθφ εξγαιείν ηνπ Green Construction Management. ’
απηήλ ηελ πεξίπησζε, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα 4.5.1, θχξηα επηδίσμε
πάιη είλαη ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, αιιά κέζα φκσο απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο
Green Building θαη γηαηί φρη κέζα απφ έλα επξχηεξν green project, ην νπνίν θαη ζα
πξνζδψζεη λέα αμία, άξα θαη λέν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε κία θαηαζθεπαζηηθή
εηαηξία.
Οη ηέζζεξηο θχξηεο θπθιηθέο δηαζηάζεηο παξακέλνπλ νη ίδηεο, κε ηε βαζηθή δηαθνξά
φκσο φηη ηψξα ιακβάλνπκε έκπξαθηα ππφςε καο θαη ην impact πνπ έρεη ε
θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σν green concept ζρεκαηηθά
απεηθνλίδεηαη κε ην πξάζηλν ρξψκα θαη θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη, θάζε έλαο γθξη
θχθινο πεξηβάιιεηαη απφ έλαλ πξάζηλν δαθηχιην.
Πξφθεηηαη γηα κία δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ κέζα απφ ην ζπλερέο feedback ζηνρεχεη,
λαη κελ ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ
πξνο ηνπο πειάηεο ηεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζηε βαζηθφηεξε επηδίσμε ελφο green
vision, πνπ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ απνηππψκαηνο εθπνκπψλ ξχπσλ ηνπ CO2
(carbon zero emissions).
Έηζη ινηπφλ, κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ηζνξξνπεκέλεο θάξηαο γηα έλα green building ή
project, ζα κπνξέζνπκε λα απαληήζνπκε ζε θηινζνθηθά κελ, αιιά ζεκειηψδε δε
εξσηήκαηα πνπ κία επηρείξεζε νθείιεη νπσζδήπνηε λα απαληήζεη, φπσο:
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 Πψο ζα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο green αλάγθεο ησλ πειαηψλ καο?
 Γηα λα πεηχρνπκε ρξεκαηννηθνλνκηθά, πνηεο green ελέξγεηεο πξέπεη λα
θάλνπκε?
 Πνηεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο νθείινπκε λα αιιάμνπκε έηζη ψζηε λα
βειηηψζνπκε ην ελεξγεηαθφ καο απνηχπσκα?
 Γηα λα πεηχρνπκε ην green φξακά καο, πψο ζα δηαηεξήζνπκε ην
αληαγσληζηηθφ καο πιενλέθηεκα?
Δικόνα 29: Green Building Balanced Scorecard
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Έηζη ινηπφλ γηα ην ζθνπφ απηφ, ζε θάζε έλαλ θχθιν κειεηάκε άιιεο 4 ππφ
θαηεγνξίεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4.5.2, νη νπνίνη είλαη:
a. Αληηθεηκεληθνχο θνπνχο (Objectives)
b. Μεηξήζεηο (Measures)
c. ηφρνπο (Targets)
d. Πξσηνβνπιίεο (Initiatives)
ην βαζηθφ άμνλα Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηα Objectives εζηηάδνληαη ζηα
βπασςσπόνια θαη μακποσπόνια κέπδη-οθέλη, ηα νπνία επηηπγράλνληαη κέζα απφ ην
green concept πνπ ραξαθηεξίδεη έλα green project.

Έηζη σο πξσηαξρηθφο καο

βξαρπρξφληνο ζηφρνο target εκθαλίδεηαη ε Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ, ηελ νπνία
κπνξνχκε λα ηελ κεηξήζνπκε πνιχ απιά κέζα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο
θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θ.ν.θ. Πνηεο φκσο green
πξσηνβνπιίεο initiatives πξέπεη λα πάξνπκε, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε ην ζηφρν
καο θαη λα πξαγκαηψζνπκε ηνλ απψηεξν αληηθεηκεληθφ καο ζθνπφ? Αλαθέξνπκε
ραξαθηεξηζηηθά κεξηθέο απ’ απηέο, πνιχ απιέο ελέξγεηεο, φπσο ε αληηθαηάζηαζε ηνπ
θαπζηήξα πεηξειαίνπ κε θαπζηήξα θπζηθνχ αεξίνπ, θνηλψλ ιακπηήξσλ κε led,
αληηθαηάζηαζε παιηψλ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ κε λέσλ κε δηπιά ελεξγεηαθά
παινπεηάζκαηα, ζπζηήκαηα ζθίαζεο θιπ.
Με ην ίδην ζθεπηηθφ ζπλερίδνπκε γηα ηελ επίηεπμε ησλ καθξνρξφλησλ αληηθεηκεληθψλ
ζθνπψλ θαη ζην ηέινο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά καο απνηειέζκαηα ζα θαηαγξαθνχλ
κέζα απφ ηηο κεηξήζεηο φισλ ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ.

Όιε ε αλάιπζε ηεο

θηινζνθίαο ηεο Green Building Balanced Scorecard απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ζηα
παξαθάησ ζρεζηαθά δηαγξάκκαηα, φπσο 4.5.3 γηα ηνλ άμνλα 2, 4.5.4 γηα ηνλ άμνλα
3, θαη 4.5.5 γηα ηνλ άμνλα 4.
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Δικόνα 30: Green Building Balanced Scorecard – Ανάλςζη 1ος κύκλος

56

Δικόνα 31: Green Building Balanced Scorecard – Ανάλςζη 2ος κύκλος
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Δικόνα 32: Green Building Balanced Scorecard – Ανάλςζη 3ος κύκλος
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Δικόνα 33: Green Building Balanced Scorecard – Ανάλςζη 4ος κύκλος
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5.2 Green Building Scorecard
ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ην green concept ζηα θηίξηα,
απνηειεί ε ζεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ΚΔΝΑΚ (ΦΔΚ 407Β/2010), ηνλ νπνίν ζα
αλαιχζνπκε εθηελέζηεξα παξαθάησ, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί ν θηηξηνδνκηθφο
θαλνληζκφο ζηε ρψξα καο κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία (2002/91/EC). Όκσο ν ΚΔΝΑΚ
εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, δειαδή
ζην πφζεο ΚWh/η.κ. θαηαλαιψλνληαη ζε εηήζηα βάζε απφ ην θηίξην.
Γηα λα δνχκε φκσο ζε πνην βαζκφ είλαη green έλα θηίξην, ζα πξέπεη λα
αμηνινγήζνπκε ηηο πξάζηλεο ινγηθέο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζ’ απηφ, θαζ’ φιε

ηε

δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ, δειαδή θαηά ηε ζχιιεςε, ηε ζρεδίαζε, ηελ
θαηαζθεπή θαζψο θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ.
Έλαο πνιχ απιφο ηξφπνο γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ είλαη ε πηνζέηεζε ηεο θάξηαο
πξάζηλεο επίδνζεο ελφο θηηξίνπ ή αιιηψο Green Building Scorecard (GBS).
χκθσλα κ’ απηήλ ιακβάλνληαη ππφςε 5 θχξηα ζηνηρεία – παξάκεηξνη πνπ
ππεηζέξρνληαη ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ θηηξίνπ, φπσο:
1. Βηνθιηκαηηθφο ρεδηαζκφο (χιιεςε-ρεδίαζε)
2. Βηψζηκν Δξγνηάμην (Καηαζθεπή)
3. Δλεξγεηαθή Απφδνζε ηνπ Κηηξίνπ (Καηαζθεπή - Λεηηνπξγία)
4. Πνηφηεηα Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο (Καηαζθεπή – Λεηηνπξγία)
5. Καηλνηνκία (Καηαζθεπή - Λεηηνπξγία – πληήξεζε)
Έηζη ινηπφλ, ζε θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, επηιέγνπκε ηα βαζηθφηεξα
green concept - δείθηεο θαη αλάινγα κε ην impact ηνπο ηα βαζκνινγνχκε ζε θιίκαθα
απφ ην 1 έσο ην 10. Ζ ηειηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ
δεηθηψλ κε κέγηζην ζθνξ ηνπο 100 πφληνπο.
Αλαιπηηθφηεξα έρνπκε:
1. Βηνθιηκαηηθφο ρεδηαζκφο (κέγηζηε βαζκνινγία = 12 πφληνη)
i.

Σνπηθφ θιίκα

ii.

Πξνζαλαηνιηζκφο

iii.

Αμηνπνίεζε ΑΠΔ

iv.

Φπζηθφο θσηηζκφο θαη αεξηζκφο

v.

Ζιηνπξνζηαζία

vi.

Ζιηαθνί ηνίρνη

vii.

Φπηεκέλν δψκα
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2. Βηψζηκν Δξγνηάμην (κέγηζηε βαζκνινγία = 28 πφληνη)

i.

Δπηινγή ηνπνζεζίαο

ii.

Πξνζηαζία ρισξίδαο θαη παλίδαο

iii.

Πξνζηαζία πδξνθφξνπ νξίδνληα

iv.

Μεγηζηνπνίεζε αλνηρηψλ ρψξσλ

v.

Υξήζε ηνπηθψλ πιηθψλ

vi.

Αλαθχθισζε θαη επαλάρξεζε

vii.

Γηαρείξηζε βξφρηλσλ λεξψλ

viii.

Διαρηζηνπνίεζε ρξήζεο πφζηκνπ λεξνχ

ix.

Μείσζε εθπνκπψλ ξχπσλ CO2

x.

ΠΡΟΚΑΣ ηκήκαηα

xi.

Πξνζηαζία θπζηθνχ ηνπίνπ (ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο)

xii.

Δλαιιαθηηθέο κεηαθνξέο (ηξαίλν θιπ)

xiii.

Πξφζβαζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε δεκφζηα ζπγθνηλσλία

xiv.

Καλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο

3. Δλεξγεηαθή Απφδνζε ηνπ Κηηξίνπ (κέγηζηε βαζκνινγία = 32 πφληνη)
i.

Δγθαηάζηαζε κνλάδσλ ΑΠΔ

ii.

Θεξκνκφλσζε θειχθνπο θηηξίνπ εληζρπκέλε (ΚΔΝΑΚ)

iii.

Δμσηεξηθά θνπθψκαηα κε ελεξγεηαθά παινπεηάζκαηα

iv.

Αλνηρηά ρξψκαηα πνπ αληαλαθινχλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία

v.

πζηήκαηα θσηηζκνχ (LED, ρξνλνδηαθφπηεο θιπ)

vi.

Θέξκαλζε κε αέξην

vii.

Δλδνδαπέδηα ζέξκαλζε

viii.

Δλδνδαπέδηνο δξνζηζκφο

ix.

Τβξηδηθά ζπζηήκαηα ςχμεο

x.

Δπαλάρξεζε πφζηκνπ λεξνχ

xi.

Ζιηαθφο ζπιιέθηεο

xii.

θίαζηξα

xiii.

Φχηεπζε ελεξγεηαθψλ θπηψλ

4. Πνηφηεηα Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο (κέγηζηε βαζκνινγία = 17 πφληνη)
i.

Πηζηνπνηεκέλα πιηθά ρακειήο εθπνκπήο ξχπσλ

ii.

πλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο

iii.

Πνηφηεηα εζσηεξηθνχ αέξα

iv.

Ζρνκφλσζε
61

v.

Δζσηεξηθή αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρψξνπ

vi.

Οπηηθή άλεζε

vii.

Φσηηζκφο design LED

5. Καηλνηνκία (κέγηζηε βαζκνινγία = 17 πφληνη)
i.

χζηεκα

δηαρείξηζεο

ελέξγεηαο

ηνπ

θηηξίνπ

(Building

Energy

Management System)
ii.

Έμππλν ζπίηη (Legrand, Siemens θιπ)

iii.

Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο Energy A’ Class

iv.

Αξρηηεθηνληθφο ρεδηαζκφο (Architectural Design)

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη πξναλαθεξφκελνη δείθηεο κπνξνχλ λα
αιιάμνπλ ή λα «εκπινπηηζηνχλ» ρσξίο φκσο λα θινληζζεί ε θηινζνθία ηεο GBS.
Σέινο αλάινγα κε ηελ ηειηθή βαζκνινγία ην θηίξην θαηαηάζζεηαη ζηηο παξαθάησ ηξεηο
θαηεγνξίεο:
A. Green+ (plus) ≥ 70 πφληνπο
B. Green (pass) ≥ 50 πφληνπο
C. Green- (minor) ≥ 35 πφληνπο
Αθνινπζεί άπνςε ηεο BGS:
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Δικόνα 34: Green Building Scorecard

GREEN BUILDING SCORECARD

ΜΑΧ = 12 ΠΟΝΣΟΙ

1.
Α/Α
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.
Α/Α
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
ΜΑΧ = 28 ΠΟΝΣΟΙ

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3.
ΜΑΧ = 32 ΠΟΝΣΟΙ

Α/Α
3.1
3.2
3.3
3.4

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ
ΔΕΙΚΣΕ
ΝΑΙ
ΟΧΙ ΑΓΝΩΣΟ
ΣΟΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΚΣΙΡΙΟΤ (ΝΟΣΙΟ)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ (Φ/Β,ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ,Α/Γ)
ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΜΟ-ΔΡΟΙΜΟΦΩΣΙΜΟ
ΗΛΙΟΠΡΟΣΑΙΑ, ΚΙΑΗ
ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΟΙΧΟΙ Trombe
ΦΤΣΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
ΒΙΩΙΜΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΔΕΙΚΣΕ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΠΟΘΕΙΑ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΧΛΩΡΙΔΑ-ΠΑΝΙΔΑ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΔΡΟΦΟΡΟΤ ΟΡΙΖΟΝΣΑ
ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΟΙΧΣΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΧΡΗΗ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ (ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ &
ΕΠΑΝΑΧΡΗΗ WASTE)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΒΡΟΧΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ (ΤΛΛΟΓΗ &
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ)
ΕΛΑΧΙΣΟΠΟΙΗΗ ΧΡΗΗ ΠΟΙΜΟΤ
ΝΕΡΟΤ
ΜΕΙΩΗ ΡΤΠΩΝ (ΚΑΤΙΜΩΝ-ΚΟΝΗΗΧΩΝ)
ΠΡΟΚΑΣ ΚΑΣΑΚΕΤΕ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΣΟΠΙΟΤ
(ΕΚΚΑΦΕ-ΠΕΡΙΒ.ΧΩΡΟ)
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΤΛΙΚΩΝ,
ΜΗΧ/ΣΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΠΡΟΒΑΗ ΜΕ ΔΗΜΟΙΕ-ΕΝΑΛ/ΚΕ
ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΕ
ΚΑΝΟΝΕ ΤΓΙΕΙΝΗ & ΑΦΑΛΕΙΑ

ΠΟΝΣΟΙ
2
2
3

SCORE

1
1
1
2
ΤΝΟΛΟ
ΑΓΝΩΣΟ

ΠΟΝΣΟΙ
1
1
1
1
2

1
SCORE

3
2
2
5
3
1
2
3
1
ΤΝΟΛΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΣΙΡΙΟΤ
ΔΕΙΚΣΕ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΑΓΝΩΣΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΕ (Φ/Β-ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΕ)
ΕΝΙΧΤΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΚΕΛΤΦΟΤ
ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΤΑΛΟΠΕΣΑΜΑΣΑ
ΧΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΝΣΑΝΑΚΛΟΤΝ ΣΗΝ ΗΛΙΑΚΗ
ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ

2

ΠΟΝΣΟΙ
7
6
2
1
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SCORE

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4.

ΜΑΧ = 17 ΠΟΝΣΟΙ

Α/Α
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.
ΜΑΧ = 11 ΠΟΝΣΟΙ

Α/Α
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ΜΑΧ=100

ΤΣΗΜΑ ΦΩΣΙΜΟΤ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LEDΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΣΕ ΚΛΠ)
ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΗ ΜΕ ΑΕΡΙΟ - ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΗ
ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΨΤΞΗ-ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ
ΔΡΟΙΜΟ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ
ΗΛΙΑΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ-ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΑ
ΚΙΑΣΡΑ
ΦΤΣΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.ΧΩΡΟΤ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΤΣΑ

2
3
1

3
2
2
2
1
ΤΝΟΛΟ 3
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΔΕΙΚΣΕ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΑΓΝΩΣΟ
ΠΟΝΣΟΙ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕ
ΕΚΠΟΜΠΕ CO2
5
ΤΝΘΗΚΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΗ
3
ΦΩΣΙΜΟ LED
2
ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΕΗ
2
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΕΡΑ/ΤΝΔΡΟΜΟ
ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ
3
ΗΧΟΜΟΝΩΗ
1
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΧΩΡΟΤ
1
ΤΝΟΛΟ 4
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ-ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΙΚΣΕ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΑΓΝΩΣΟ
ΠΟΝΣΟΙ
ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ
(BEMS)
3
ΕΞΤΠΝΟ ΠΙΣΙ (Control Manager)
1
ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ ENERGY CLASS Α
1
ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ
4
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΔΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΠΟΙΜΟΒΡΟΧΙΝΟ ΝΕΡΟ)
2
ΤΝΟΛΟ 5

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
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SCORE

SCORE

5.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ
Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ν 21νο αηψλαο πνπ ήδε δηαλχνπκε, απαηηεί λα πηνζεηήζνπκε
κία λέα ζηάζε δσήο, κία λέα θνπιηνχξα δηαρείξηζεο, κε ζεβαζκφ απέλαληη ζην
πεξηβάιινλ θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ ζε θάζε επίπεδν είηε αθνξά ην ζπίηη καο είηε ηε
δνπιεηά καο.

Ηδηαίηεξα νη επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνί νθείινπλ, πξνθεηκέλνπ λα

επηβηψζνπλ ζην ζθιεξφ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν θαη λα αλαπηπρζνχλ, λα απνθηήζνπλ
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Απηφ πξνθαλψο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ
νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηνπ θάζε νξγαληζκνχ, απφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε
ησλ αλσηέξσλ ζηειερψλ θαη ζπλεπψο απφ ην πφζν ηθαλή εγεζία δηαζέηεη
(Μπνπξαληάο, 2002).
Ζ

θηινζνθία ηνπ Green Project Management απνηειεί ζεκέιην ιίζν επηηπρνχο

πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο πνπ έρεη «πξάζηλεο αλεζπρίεο».
Δκπεξηέρεη φιεο ηηο έλλνηεο ηνπ θιαζζηθνχ Project Management, φπσο ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο νξγάλσζεο, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ, αιιά
ηαπηφρξνλα θαη έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ,
αθνχ εμνηθνλνκνχλ πφξνπο, κεηξηάδνπλ ηνλ θίλδπλν θαη ηηο επηπηψζεηο πξνο απηφ θαη
δηαζθαιίδνπλ

ηελ

πνηφηεηα

ηνπ

έξγνπ

(ηθαλνπνίεζε

πξάζηλσλ

ηερληθψλ

πξνδηαγξαθψλ θαη πξνζδνθηψλ/αλεζπρηψλ ησλ green stakeholders).
ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή πξσηαξρηθφο ζηφρνο ήηαλε, λα εληξπθήζνπκε
ζηε δηαρείξηζε έξγσλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ελψ απψηεξνο, λα εζηηάζνπκε
ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα. Έηζη ινηπφλ έγηλε ε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζηεξίρζεθε θπξίσο
ζε δηεζλή παξαδείγκαηα, θπξίσο απφ ην ρψξν ηεο Δπξψπεο, φπσο απηά ηνπ Μάικνε
θαη ηεο Κνπεγράγεο. Μέζα απφ απηά ηα δχν ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πνιιά
ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ, αιιά ηα ζεκαληηθφηεξα είλαη:
1. Έγθπξε αθεηεξία ζηελ δηαρείξηζε έξγσλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ
απνηειεί βαζηθά ε αιιαγή ηεο επηθξαηνχζαο ανηίλητηρ ζηνλ ηερληθφ θιάδν,
πεξηζζφηεξν

ζηνλ

θαηαζθεπαζηηθφ,

ε

νπνία

εζηηάδεη

θπξίσο

ζηα

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ρσξίο λα ππνινγίδεη ηελ
επίδξαζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
2. Άθπξε αθεηεξία απνηειεί εχινγα ε άπνηζη ηεο Γηνίθεζεο ελφο έξγνπ λα
δηαζέζεη ζ’ απηφ «θαηά νπζία» θαη ρξήκα ζε λέεο θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο
κε πξάζηλε θαηεχζπλζε.
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3. ην Green Project Management ππεηζέξρεηαη θαη κία ηέηαξηε δηάζηαζεπαξάγνληαο επηηπρίαο, εθηφο απφ ην ρξφλν, ην θφζηνο θαη ηελ πνηφηεηα, πνπ
είλαη ην πεπιβάλλον. Πην ζπγθεθξηκέλα ην απνηχπσκα ηεο επίδξαζεο φρη
κφλν ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζήο
ηνπ, ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ. Ζ ηάζε ζην δηεζλή ρψξν είλαη ε
ειαρηζηνπνίεζε ή ν κεδεληζκφο ηνπ ελ ιφγσ απνηππψκαηνο απφ ηα θηίξηα
(carbon zero buildings).
4. Βαζηθφ ηκήκα ηεο πξάζηλεο δηαρείξηζεο ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ project είλαη ην
βιώζιμο επγοηάξιο.

Ζ θαηάιιειε επηινγή ηεο ζέζεο, νη ελαιιαθηηθέο

κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ην εξγνηάμην, ε αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ,
αιιά θαη ε επαλάρξεζε ησλ πθηζηάκελσλ πιηθψλ (δηαρσξηζκφο θαη
αλαθχθισζε), κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ην κόζηορ ηνπ έξγνπ. Ζ
θαηαζθεπή ελφο θηηξίνπ κφλν απφ πηζηνπνηεκέλα πιηθά (eco label, green
materials

etc),

θαη

κε

εξγαζίεο

πνπ

αθνινπζνχλ

ζπγθεθξηκέλεο

πεξηβαιινληηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ISO 14000) δηαζθαιίδεη ηελ
πνηφηεηα ζην έξγν θαη κεηψλεη θαηαθφξπθα ηα θξπκκέλα θφζηε (αζηνρίεο
πιηθψλ, επαλεθηέιεζε εξγαζηψλ θιπ).
5. Ζ

εθαξκνγή

ησλ

ΑΠΔ

ζηα

πξάζηλα

θηίξηα

κπνξεί

λα

απνθέξεη

καθξνπξφζεζκα ιεηηνπξγηθά κέπδη, φπσο:
 Υπημαηοοικονομικά,

αθνχ

ε

παξαγσγή

ελέξγεηαο

κε

ηελ

αμηνπνίεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ φπσο ν ήιηνο, ν αέξαο θιπ,
εμαζθαιίδεη θάπνην εηζφδεκα (π.ρ. θσηνβνιηατθά) αληηζηαζκίδνληαο
έηζη ην θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ΑΠΔ, αιιά θαη ηηο δηεζλείο
αλαηηκήζεηο ηνπ πεηξειαίνπ.
 Πεπιβαλλονηικά, αθνχ ην θηίξην ζα θαηαλαιψλεη ιηγφηεξεο Kwh θαη
ζπλεπψο ζα εθπέκπεη ζαθψο ιηγφηεξνπο ξχπνπο CO2. H ηάζε γηα
ζεζκνζέηεζε «πξάζηλεο θνξνιφγεζεο» ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα,
κεηά ηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη πιένλ μεθάζαξε, πνπ πνιχ απιά
ζεκαίλεη «…πςπαίνειρ, πληπώνειρ!»
6. Ζ πεξηβαιινληηθή πιζηοποίηζη ησλ κηιπίυν απνηειεί θξηηήξην θαηάηαμήο
ηνπο ζε κία πξάζηλε θιίκαθα, ε βαζκνινγία ηεο νπνίαο θαζνξίδεη ηελ
πξάζηλε ηαπηφηεηα ηνπ θηηξίνπ θαζψο επίζεο ζην άκεζν κέιινλ ζα επεξεάδεη
ζαθψο θαη ηελ ρξεκαηηθή αξία ηνπ, ζηελ αγνξά αθηλήησλ (real estate).
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7.

Ζ αλάπηπμε εξγαιείσλ φπσο ε Green Building Balanced Scorecard
παίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηεο πξάζηλεο ζηξαηεγηθήο ζηνλ
θηηξηαθφ ηνκέα. πκβαδίδνπλ κε ηε δηαθνξεηηθή νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πνπ
δηέπεη ηελ Ζγεζία ζηηο green επηρεηξήζεηο θαη πξνζδίδνπλ ζ’ απηέο κέζα απφ
έλα ζπλερή feedback ην πνζεηφ ανηαγυνιζηικό πλεονέκηημα.

8. Δπίζεο ε θαηαγξαθή θαη κέηξεζε δεηθηψλ (green building indicators) θαζ’ φιε
ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο βηψζηκνπ θηηξίνπ, δείρλνπλ ην βαζκφ ζηνλ
νπνίν έρνπλ «εκπιαθεί» ινγηθέο πξάζηλεο δηαρείξηζεο ζε θάζε θάζε ηνπ
έξγνπ.

Έηζη κε βάζε ηελ επηκέξνπο βαζκνιφγεζε ηεο Green Building

Scorecard

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε γηα θάζε θάζε ηνπ life cycle ηί

επίδνζε έρεη ην θηίξην πνπ κειεηάκε.
βαζκνινγία

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

Καη’ επέθηαζε αλάινγα ηελ ηειηθή
ηεο

ελεξγεηαθήο

ηαπηφηεηαο

ησλ

αθηλήησλ βάζεη ΚΔΝΑΚ) ην θάζε θηίξην θαηαηάζζεηαη ζε κία απφ ηηο ηξεηο
θιίκαθεο, green+, green & green-. Ζ θαηάηαμε απηή κπνξεί λα απνηειέζεη θαη
έλα είδνο πεπιβαλλονηικήρ πιζηοποίηζηρ ηυν κηιπίυν ζηην Δλλάδα,
φπσο ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα BREEM ζηελ Αγγιία θαη LEEDS ζηελ
Ακεξηθή αληίζηνηρα.
9. Με βάζε φζα πξναλαθέξακε θαζίζηαην ζαθέο φηη ην κέιινλ θαη κάιηζηα ην
εγγχο θη φρη κφλν ην απψηεξν, αλήθεη θπξίαξρα ζηα πξάζηλα θηίξηα.

Σα

νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε είλαη πξνθαλή, αθνχ έλα green building
εξοικονομεί ζε ζρέζε κ’ έλα ζπκβαηηθφ θηίξην (επζχλνληαη γηα ην 50%
εθπνκπψλ ξχπσλ CO2) :
 30% - 40% πεξίπνπ ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο


35% εθπνκπψλ ξχπσλ CO2

 40% - 50% ησλ δηαζέζηκσλ πδάηηλσλ πφξσλ


50% θαη άλσ ησλ απνβιήησλ (waste) ηνπ θηηξίνπ

Δάλ ζθεθηνχκε δηαθνξεηηθά φπσο έιεγε θαη γλσζηφ ηειενπηηθφ spot θαη ειαθξψο ην
παξεξκελεχζνπκε

σο

εμήο

“think

green,

think

different…”,

κπνξνχκε

λα

κεηαηξέςνπκε απηνκάησο ην κεηνλέθηεκα ηεο ρψξαο καο (δεκφζηνο ηνκέαο) ζε
πιενλέθηεκα, απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα γίλεη απφ ηε κείσζε ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ. Έηζη ινηπφλ λα κηα θαιή εςκαιπίαππόηαζη πνπ πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ε Ζγεζία ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε
ζηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, γηα λα βειηηψζεη ηα
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δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο καο, κέζα απφ ηε ζηξνθή πξνο ηελ πξάζηλε
δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ.
Δηδηθά γηα ηα Νοζοκομεία, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΚΑΠΔ εάλ πηνζεηεζνχλ
«πξάζηλεο παξεκβάζεηο» ρακεινχ θφζηνπο ηφηε ε εξοικονόμηζη θηάλεη ην 20%,
πνπ ζε ρξεκαηηθφ λνχκεξν κεηαθξάδεηαη θνληά ζηα 9.000.000€ εηεζίσο! Αλάινγα
ηεξάζηηα νθέιε κπνξνχλ λα απνθνκηζζνχλ θαη απφ ηνλ «πξάζηλν δηαρεηξηζηηθφ
νξζνινγηζκφ» ζηα δεκφζηα σολεία. Ήδε ν Οξγαληζκφο ρνιηθψλ Κηηξίσλ (ΟΚ)
πξνρσξά άκεζα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, κέζα απφ ην επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», θαηαζέηνληαο κειέηεο χςνπο 44
εθ. € γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 70 ζρνιείσλ. Παξάιιεια ε ΟΚ ΑΔ απφ ηελ
εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηεκάησλ ζε 84 ζρνιηθέο κνλάδεο, νλνκαζηηθήο ηζρχο 8000 ΚW
θαη θφζηνο επέλδπζεο 40.000.000€ εθηηκά έζνδα 4.900.000€ εηεζίσο κε απνθπγή
έθιπζεο 9.600 ηφλσλ CO2.
Αλάινγα νθέιε ζα ππάξμνπλ απφ ηελ πξάζηλε ζηξνθή θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα,
φπσο απφ ηηο βηνκεραλίεο θαη ηα λνηθνθπξηά, εμνηθνλνκψληαο ζεκαληηθά θεθάιαηα
πνπ κπνξνχλ λα ηα δηαζέζνπλ ζε άιιεο αλάγθεο. Σν κφλν πνπ πξέπεη λα θάλνπκε
είλαη λα πηζηέςνπκε πσο, αιιάδνληαο λννηξνπίεο θαη ινγηθέο ηνπ παξειζφληνο,
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ θηίδνπκε, δίλνπκε κηα λέα επθαηξία φρη κφλν ζηνλ ηφπν
καο, αιιά ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ καο γηα κία θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο.
Έηζη ινηπφλ ζήκεξα θαη φρη αχξην, είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα θχγνπκε πξνο ηα
εκπξφο, λα πάκε έλα βήκα παξαπέξα πηνζεηψληαο θαη εθαξκφδνληαο έλα ζχγρξνλν
Green Project Management ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα.
δηαρεηξηζηηθψλ

εξγαιείσλ,

φπσο

απηά

Με ηε ρξήζε ησλ λέσλ

πξναλαθέξζεθαλ

ζηελ

παξνχζα

κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, ηεο Green Building Balanced Scorecard & ηεο Green Building
Scorecard, είκαζηε ζε πιενλεθηηθή ζέζε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα πινπνηήζνπκε
εχθνια θη απιά ην green concept θαζψο επίζεο λα ην αμηνινγήζνπκε ζε θαηεγνξίεο
θαηάηαμεο, αλάινγα κε ην βαζκφ ελζσκάησζεο ηνπ γηα θάζε θηίξην.
Σέινο ε εθαξκνγή ηνπ Green Project Management απνηειεί θαη κία ηεξάζηηα
επθαηξία, γηα λα μεθχγνπκε απφ ην παξσρεκέλν κνληέιν Γηνίθεζεο ζηνλ θηηξηαθφ
ηνκέα (βιέπε παξαδνζηαθνχο εξγνιάβνπο), πνπ έλαο άλζξσπνο ηα έθαλε φια κφλνο
ηνπ. Δπίζεο κπνξεί λα ζεκαηνδνηήζεη ηε λέα επνρή ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν
πνπ πιήηηεηαη βάλαπζα απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, δίλνληαο έλα λέν βηψζηκν
αληαγσληζηηθφ πξντφλ κέζα απφ δηαθνξεηηθή λννηξνπία κε επίθεληξν ην πεξηβάιινλ
θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ.
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