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“WorldGBC is impressed by the efforts of SBC Greece to date and  
we have every confidence that it will continue to lead the industry, 
educate the market and act as the primary source of knowledge  
and collective action to transform the buildings and construction 
sector in your country and beyond as carbon emissions respect  
no frontiers”. 

Cristina Gamboa, CEO, World Green Building Council, Σεπτέμβριος 2020

Οι συνεργασιεσ μασ

MEMBER OF
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Αγαπητά μέλη και φίλοι, 
Σας προτρέπω να διαβάσετε την παρούσα αναδρομή (και προγραμματισμένες δράσεις) που αφορά τη χρονική 
περίοδο Μαρτίου 2018 – Δεκεμβρίου 2020 η οποία ήταν πολύ γόνιμη για το SBC GREECE. Την περίοδο αυτή 
το SBC GREECE κατάφερε να εδραιώσει και να επικοινωνήσει μία ορθολογική στρατηγική για την αειφορία με 
κύρια χαρακτηριστικά την ολιστική προσέγγιση καθώς και την ποικιλομορφία των επιστημών και θεματολογι-
ών που διακρίνουν την αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος. Αυτό καθιστά το SBC GREECE έναν πρότυπο 
φορέα για την αειφορία των ακινήτων στη Ελλάδα. 

Η γνήσια στρατηγική που υιοθέτησε είναι σύμφωνη με τους 17 Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη πού έθεσε ο 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθώς είναι σύμφωνη και με την αειφόρο πρακτική των LEVEL(s) που θεσπίζει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας. 

Με διεθνή προσανατολισμό και εξωστρεφή χαρακτήρα έχει διευρύνει τις συνεργασίες του εντός ενός δικτύου 
κορυφαίων φορέων και επαγγελματιών για την αειφορία σε Ευρώπη και Αμερική. 

Αποτελεί πλέον ένα ισότιμο συνομιλητή και παράγοντα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Συμβουλίων Αειφόρων 
Κτιρίων (WGBC European Regional Network) με σημαντική συμβολή στην χάραξη της Νέας Στρατηγικής για την 
αειφορία στο δομημένο περιβάλλον. 

Επιπροσθέτως στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 κατατάχθηκε στο ανώτερο επίπεδο (Emerging Level) μέλους του 
WGBC (World Green Building Council). 

Με σημαντικές δραστηριότητες όπως αυτή του Ετήσιου Συνεδρίου Αειφορίας, ημερίδες, συμμετοχές σε συνέ-
δρια και δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων και επαγγελματιών βρίσκεται στο επίκεντρο της αειφόρου δόμησης. 

Μεταξύ των προγραμματισμένων δράσεων θα διαβάσετε για την έναρξη ποιοτικών προγραμμάτων εκπαίδευ-
σης και επιμόρφωσης, για την ενεργοποίηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Επιτροπής Κυ-
κλικής Οικονομίας καθώς και για την νέα συνεργασία με το BRE Academy για την παροχή online πιστοποιημένων 
σεμιναρίων αειφορίας. 

Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνεχή υποστήριξη που παρέχετε στο φορέα καθώς και να συγ-
χαρώ τα μέλη του ΔΣ μαζί με τον Γενικό Διευθυντή για την σκληρή εργασία που προσφέρουν και το παραγόμενο 
αποτέλεσμα. 

Η κινητήρια δύναμή μας είναι το κοινό όραμα, αυτό της εγκαθίδρυσης πολιτισμού αειφορίας σε όλα τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα. 

Παντελής Λεβαντής 
Πρόεδρος SBC GREECE
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Διοικητικό Συμβούλιο 

Γενική Διεύθυνση

Παντελής Λεβαντής 
Πρόεδρος

Σπύρος Κωνσταντάκης 
Ταμίας

Γρηγόρης Δρέττας 
Σύμβουλος

Άκης Κεκρίδης 
Γενικός Διευθυντής

Δημήτρης Μαναγούδης 
Αντιπρόεδρος

Αγλαΐα Ντίλη 
Γραμματέας

Θητεία Δ.Σ.: Φεβρουάριος 2020 - Φεβρουάριος 2021

«Το SBC Greece εκπροσωπεί στη χώρα, εκείνο το κομμάτι της κα-
τασκευής που ασχολείται ενεργά με την αριστεία, με τη συμβολή  
όσων τολμούν και ξεπερνούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,  
θέτοντας ψηλότερους στόχους για αυξημένη προστιθέμενη αξία 
για όλους τους εμπλεκόμενους στην κατασκευή και χρήση ενός 
κτιρίου και για την προστασία του περιβάλλοντος.» 

Γιάννης Κοντούλης, Γενικός Διευθυντής Knauf Insulation Ελλάδας, Μάιος 2020
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Πεδία Δράσεων

Διαβούλευση & Προάσπιση 

Είναι σύνηθες η αγορά να εξελίσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από υφιστάμενες νομοθεσίες και πολιτικές. 
Για τη διατήρηση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου απαιτείται ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ αγοράς 
και κρατικών φορέων. Το SBC GREECE δημιουργεί αυτόν τον διαυλο και ενεργεί για τον θετικό επηρεασμό 
της Ελληνικής /Ευρωπαικής νομοθεσίας και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για την αειφορία του δομημένου 
περιβάλλοντος.

Συνέδρια

Τα συνέδρια αποτελούν μια ευκαιρία για ενημέρωση πάνω σε μια ευρεία θεματολογία, συνυφασμένη με το 
πλαίσιο της αειφορίας, στο χώρο των κτιρίων και του δομημένου περιβάλλοντος.Επιπλέον αποτελούν πόλο 
έλξης για έμπειρους και καταρτισμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές στον κλάδο της αειφορίας.

Συστημάτα Αξιολόγησης & Πιστοποίησης Αειφορίας

Τα εν λόγω συστήματα έχουν ταυτιστεί με τον ορισμό της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον και εφαρμόζο-
νται πλέον σε παγκόσμια κλίμακα. Η γνωριμία με τα συστήματα αυτά, η προώθησή τους και η υποστήριξη στην 
εφαρμογή των συστημάτων αυτών αποτελεί βασική δραστηριότητα για το SBC GREECE.

Ερευνα & Εκπαίδευση 

Η έρευνα, η τεχνολογία και οι πρακτικές στο χώρο της αειφόρου δόμησης εξελίσσονται καθημερινά και με τα-
χύτατο ρυθμό. Συνεπώς, η δια βίου μάθηση, κατάρτιση και εκπαίδευση αποτελεί αναγκαιότητα για τους σύγχρο-
νους επαγγελματίες. Το SBC GREECE παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση αλλά και ευκαιρίες για συμμετοχή 
σε ερευνητικά προγράμματα σε διεθνές επίπεδο σε συνεργασία με καταξιωμένους φορείς.

Το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC GREECE) είναι ένας 
ανεξάρτητος  μη κερδοσκοπικός φορέας, μοναδικό και επίσημο μέλος 
του World Green Building Council (WGBC) στην Ελλάδα.
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Αειφόρο Κτίριο
Τι είναι το Αειφόρο Κτίριο 

Βασικό γνώρισμα του αειφόρου κτιρίου είναι ο βέλτιστος συνδυασμός των ποικίλων τεχνικών χαρακτηριστι-
κών του καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης και λειτουργίας του.

Χαρακτηριστικά που συντελούν στην αειφορία ενός κτιρίου είναι:
•  Η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω βιοκλιματικού σχεδιασμού και θερμικής θωράκισης του κελύφους.
•  Ο υψηλός δείκτης ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
•  Η χρήση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).
•  Το υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον και η δημιουργία συνθηκών ευεξίας για τους ενοίκους.
•  Η θέση με καλές προσβάσεις σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και η ενθάρρυνση χρήσης εναλλακτικών μέσων  
   μεταφοράς.
•  Η εξοικονόμηση και συνετή διαχείριση των υδάτινων πόρων.
•  Η διαχείριση των απόβλητων, καθ’ όλο τον κύκλο ζωής, σύμφωνα με την αρχή ελαχιστοποίηση - επαναχρησι- 
   μοποίηση - ανακύκλωση.
•  Η διατήρηση όλων των μορφών ρύπανσης, κατά την κατασκευή και λειτουργία, σε χαμηλά επίπεδα.

Ανάλογα με τη θέση, την χρήση, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον κύκλο ζωής του κτιρίου (νέα κατασκευή, ανα-
καίνιση κλπ.) τα ανωτέρω χαρακτηριστικά συνδυάζονται κατά περίπτωση για να προκύψει ένα αειφόρο κτίριο.

Συστήματα Αξιολόγησης & Πιστοποίησης 

Τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται διεθνώς και με επιτυχία σε κτίρια κάθε χρήσης και μεγέθους. Τα συστήματα 
αξιολόγησης και πιστοποίησης της αειφορίας των κτιρίων και του δομημένου περιβάλλοντος χρησιμοποιού-
νται, μεταξύ άλλων, για την αναγνώριση των προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας που συμμορφώνονται 
με συγκεκριμένες απαιτήσεις και κριτήρια.
Ιστορικά τα κορυφαία διεθνή συστήματα, όπως το BREΕAM, DGNB και LEED, έχουν ταυτιστεί με τον ορισμό της 
αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος. Περαιτέρω θέτουν συνεχώς υψηλά στάνταρτ επηρεάζοντας θετικά 
τις εθνικές νομοθεσίες, την κατασκευαστική βιομηχανία καθώς και την αγορά των ακινήτων σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Η Αειφορία των κτιρίων στην Ελλάδα
Το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα ήταν και είναι υψηλού επιπέδου. Καλείται όμως τώρα να προσαρμοσθεί 
και δραστηριοποιηθεί σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αυτό της αειφόρου δόμησης. Παρά τη με-
γάλη οικονομική κρίση καθώς και την παγκόσμια κρίση από την πανδημία Covid-19 η κατάσταση στη βιομηχανία 
των κτιρίων και κατασκευών στην Ελλάδα αλλάζει καθημερινά με γοργούς ρυθμούς. Η Ελληνική/Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία γίνεται αυστηρότερη, ο τρόπος σχεδιασμού και κατασκευής εξελίσσεται, εισάγονται καινοτόμα αει-
φόρα υλικά και ήδη εφαρμόζονται αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις αειφορίας στην Ελληνική αγορά με διεθνή 
πρότυπα όπως το BREEAM και το LEED.
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Τα μέλη του SBC GREECE
Τα μέλη του SBC GREECE αποτελούνται από εταιρείες, φορείς και φυσικά πρόσωπα. Όλα δραστηριοποιούνται 
έντονα και με επιτυχία στον ευρύτερο χώρο της κατασκευαστικής βιομηχανίας των κτιρίων και του δομημένου 
περιβάλλοντος και αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της αειφόρου δόμησης. Αντιπροσωπεύουν δε ένα ευρύ 
φάσμα όπως μελετητές (αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι, στατικοί κλπ.), ακαδημαϊκοί, κατασκευαστές, εργολάβοι, 
σύμβουλοι και ελεγκτές αειφορίας, παραγωγοί και προμηθευτές υλικών, μη κερδοσκοπικά ινστιτούτα, σύνδε-
σμοι, νομικοί κλπ.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ
ΚΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ
Professor Emeritus, Department 
of Civil Engineering, A.U.Th.

ΑΝ. ΚΑΘ. ΑΡΗΣ ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗΣ
Associate Professor

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
Energy & Sustainability Consultant, 
BREEAM Assessor

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΑΤΖΑΚΟΥ
Architect Engineer – Designer

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΕΚΡΙΔΗΣ
Sustainability Consultant - 
BREEAM Assessor

ΜΑΡΙΑ ΛΕΒΑΝΤΗ
Project & Construction Manager at 
Ecoveritas, BREEAM Int’l Assessor

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ
Senior Architect

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΙΤΖΗΣ
Sustainability Manager -
Construction at Lendlease

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
Owner, Blue Caves Villas

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ
Dipl.Civ.Eng. NTUA-TH Karlsruhe, 
Technical Consultant SATE

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,
Επιστ. Συνεργάτης - Ινστ.  
Μεταλλικών Κατασκευών RWTH 
Aachen University

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ
Business Developer - North 
America, BIONOVA

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Η. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
Συνιδρυτής, Sigma2 Engineering
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
MSc Ενεργειακός Σχεδιασμός 
Κτιρίων I.H.U.

ΕΛΕΝΗ ΕΡΩΤΑ
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολε-
οδομίας και Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού
MSc Real Estate
Eνεργειακός Επιθεωρητης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΟΥ
Intelligence Security -  
Disclosure Policy, RRC FRANCE

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΥΓΓΡΟΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός 
Ε.Μ.Π. Δομοστατικός
MSc in Energy, Heriot Watt 
University
Ελεγκτής Δόμησης - 
Ενεργειακός Επιθεωρητής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΝΕΖΗΣ
Σύμβουλος αειφορίας κτιρίων 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ
Mechanical Engineer

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

AKPRAXIS G.P. ECOVERITAS

ICON GROUP

ALPHA ASTIKA AKINITA

EVOTROPIA EFA P.C. KION ARCHITECTS SA

ATHENS AIR DUCT SKLIAMIS

FIBRAN SA

ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

GREENCIVIL

BUILDING GREEN MAGAZINE

GRIVALIA PROPERTIES

LDK CONSULTANTS

STIRIXIS

MAPEI

SUSTAINABILITY 
KNOWLEDGE GROUP

KNAUF INSULATION MK-MHXANIKOI MYKONOY

SUSTAIN

ΚΟΦΙΝΑΣ

NANODOMI VALSAMIDIS A.T.E.A.

KOKOTAS LTD

ROUCHOTAS

ΦΟΡΕΙΣ:

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
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Τα οφέλη συμμετοχής σας 
στο SBC GREECE

Γίνεστε μέλος ενός παγκόσμιου 
δικτύου αειφορίας με ισχυρή επιρροή

• Δικτυώνεστε με μέλη από περίπου 100 εθνικά  
   GBC’s (Green Building Councils).
• Αποτελείτε μέλη του Ευρωπαϊκού Τοπικού Δικτύου  
  των GBC’s (European Regional Network) με ισχυρή   
   επιρροή στο κέντρο αποφάσεων Ευρωπαϊκής πολι- 
   τικής και νομοθεσίας στις Βρυξέλες.

Βελτιώνετε και αναδεικνύετε 
την εικόνα σας για την αειφορία

Το SBC GREECE:
• Είναι ένας εξειδικευμένος φορέας για την αειφορία  
  με κύρος, αξιοπιστία και διαφάνεια σε διεθνές και  
  εθνικό επίπεδο.
• Ελκύει φορείς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και  
  σπουδαστές από όλη την Ελλάδα που ασχολούνται  
  ενεργά με την αριστεία και συχνά ξεπερνούν τις  
   απαιτήσεις της νομοθεσίας.
• Αναδεικνύει την ευαισθησία σας για την αειφορία  
 στο πλαίσιο της εταιρικής, επαγγελματικής και  
   προσωπικής κοινωνικής ευθύνης.

Το όραμά μας: 
H εγκαθίδρυση πολιτισμού αειφορίας και ορθής συμπεριφοράς σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Η αποστολή μας: 
Να ηγηθούμε στην μεταμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος και των κοινοτήτων του 
στην Ελλάδα, σχεδιάζοντας, κατασκευάζοντας και λειτουργώντας με αειφόρο τρόπο.

Συμμετέχετε και ηγείστε 
στον μετασχηματισμό της αγοράς 
ακινήτων και του δομημένου 
περιβάλλοντος

• Συμμετέχετε ενεργά, μέσω των Ειδικών Επιτροπών,  
 σε διαβουλεύσεις με θεσμικούς φορείς για την  
  διαμόρφωση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομο- 
  θεσίας που σχετίζεται με την αειφορία.
• Συνδέεστε με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς  
  ηγέτες της αγοράς ακινήτων και του δομημένου  
   περιβάλλοντος.
•  Ανταλλάσσετε εμπειρίες, τεχνογνωσία και απόψεις 
  με επαγγελματίες, επιχειρήσεις και φορείς που  
  ενστερνίζονται τις αρχές της αειφορίας και αντι- 
   μετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.

Είστε πάντα ενημερωμένοι 
και διευρύνετε τις γνώσεις σας

• Ενημερώνεστε για τις σύγχρονες τάσεις της αει- 
  φορίας με δημοσιεύσεις, αναφορές και δικτύωση  
   από πρωτοπόρους οργανισμούς στην αειφορία. 
• Απολαμβάνετε προνομιακές τιμές σε κορυφαία  
   πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια.
• Εμπλουτίζετε τις γνώσεις σας μέσα από συμμε- 
  τοχή σε συνέδρια, online και δια ζώσης σεμινάρια,  
   webinars και workshops.
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Αναδρομή Έργου 
Μάρτιος 2018 - Οκτώβριος 2020
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14 17
Νέες εγγραφές 

μελών 
Χορηγοί  

& υποστηρικτές 

Το συνέδριο με αριθμούς

203 16
Συμμετέχοντες Ομιλητές

(4 διεθνείς ηγέτες 
της αειφορίας)

Ετήσιο συνέδριο αειφορίας 2018

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο ετήσιο συνέ-
δριο αειφορίας του SBC GREECE στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ 
με θεματολογία: 

•  Το παγκόσμιο πλαίσιο της αειφορίας 
•  Το διεθνές καθεστώς της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον 
•  Κτίρια και κλιματική αλλαγή 
•  Πιστοποιημένα αειφόρα κτίρια στην Ελλάδα 
•  Η σημασία της διαφάνειας και συμπεριφοράς στην αειφορία 
•  Αειφορία και η βιομηχανία των υλικών στην Ελλάδα 
•  Προϊόντα για χρηματοδότηση αειφόρων έργων από την EBRD 
•  Σύγχρονες τάσεις της αειφορίας 
•  Το μέλλον της αειφορίας για το δομημένο περιβάλλον

19/05/2018
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Σ ό φ ι α 

Συνάντηση  
Ευρωπαϊκών GBC’s

Ημερίδα για την βιομηχανία 
των υλικών

Έναρξη των συναντήσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου των GBC’s (WGBC European Regional 
Network) στη Σόφια για την ανάπτυξη της 
Νέας Στρατηγικής και Επικοινωνίας του δι-
κτύου με χρονικό προγραμματισμό ολοκλή-
ρωσης το Μάρτιο 2019. Ενεργή συμμετοχή 
του SBC GREECE στην διαδικασία ανάπτυξης 
και καθορισμού της Νέας Στρατηγικής και 
Επικοινωνίας όλων των Ευρωπαϊκών GBC’s. 
Το SBC GREECE λαμβάνει θετικότατα σχόλια 
για την ανάπτυξη της στρατηγικής του (αει-
φορία-ολιστική προσέγγιση) καθώς και για 
την παρουσίαση / επικοινωνία αυτής στον 
ιστότοπό του. 

Όλα τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής κλπ., για τις συμμετοχές 
στις Ευρωπαϊκές συναντήσεις σε Σόφια, Άμστερνταμ, Βρυ-
ξέλες και Κωνσταντινούπολη έχουν καλυφθεί από ιδίους 
πόρους των μελών του ΔΣ και δεν έχει επιβαρυνθεί οικονο-
μικά το SBC GREECE.

Στο πλαίσιο της έκθεσης BUILDING GREEN 
το SBC GREECE πραγματοποίησε ημερίδα με 
θέμα «Οι τάσεις της αειφορίας στη  βιομηχα-
νία των υλικών». Σκοπός της ημερίδας ήταν η 
παρουσίαση και η συζήτηση των προκλήσεων 
της βιομηχανίας των υλικών για τα κτίρια και 
το δομημένο περιβάλλον εντός του ολιστικού 
πλαισίου της αειφορίας στο οποίο καλείται να 
δραστηριοποιηθεί.

Oμιλητές:
Ιωάννης Κοροπούλης
Δρ. Γιάννης Κοντούλης
Δρ. Στέλλα Χαδιαράκου

27 - 28/03/2018 20/06/2018

28/04/2018 19-21/07/2018

Επίσκεψη / Υποστήριξη 
στο ENERGY OBSERVER 
στο Φλοίσβο

Το SBC GREECE έλαβε πρόσκληση από την 
Accor Hotels, υποστηρικτή του έργου Energy 
Observer (http://www.energy-observer.org/
en/#actu), για να επισκεφθεί το καινοτόμο 
σκάφος και να συνομιλήσει με τους συντελε-
στές του έργου στη Μαρίνα του Φλοίσβου. 
Το Energy Observer είναι ένα καινοτόμο, 
ενεργειακά αυτόνομο σκάφος,  το οποίο 
λειτουργεί και κινείται από ένα μίγμα ΑΠΕ 
(φωτοβολταικά και  ανεμογεννήτριες) και 
παραγωγή υδρογόνου από θαλασσινό νερό 
με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Όπως τό-
νισε εκπρόσωπος της Accor Hotels «Η έρευ-
να, δοκιμή και η αποκτώμενη τεχνογνωσία 
των συγκεκριμένων τεχνολογιών μπορεί να 
μεταφερθεί και εφαρμοσθεί στα ακίνητα τα 
οποία κατέχουμε ή διαχειριζόμαστε με στό-
χο την σημαντική μείωση του κόστους των 
ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου».

Σ τ ό υ τ γα ρδ η 

Συνέδριο DGNB/GBC’s

Συνέδριο μεταξύ GBC’s για το σύστημα πιστο-
ποίησης της αειφορίας των κτιρίων DGNB και 
επιμόρφωση / εκπαίδευση στο σύστημα αυτό. 
Έναρξη συνομιλιών και προγραμματισμός 
για την υλοποίηση σεμιναρίων από το SBC 
GREECE που αφορούν το Life Cycle Cost και 
Life Cycle Analysis.
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α μ Σ τ ε ρ ν τα μ 

Συνάντηση 
Ευρωπαϊκών GBC’s

Green Building Week 2018

Ενεργή συμμετοχή στην διαδικασία ανάπτυξης 
και καθορισμού της Νέας Στρατηγικής και Επι-
κοινωνίας όλων των Ευρωπαϊκών GBC’s.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Exclusive 
Networking Event στις βιοκλιματικές εγκαταστά-
σεις της εταιρίας APIVITA στο Μαρκόπουλο Ατ-
τικής. Η επιλογή για τη συγκεκριμένη εκδήλωση 
στην έδρα της APIVITA βασίστηκε στην γνήσια 
στρατηγική αειφορίας της APIVITA καθώς και 
στο όραμα και την πορεία του ιδρυτή της και CEO. 
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιη-
γηθούν στις καινοτόμες  εγκαταστάσεις παραγω-
γής, στα γραφεία του βιοκλιματικού κτιρίου και 
επιπλέον παρακολούθησαν παρουσιάσεις για το 
πως ένα όραμα αειφορίας έγινε πραγματικότητα 
μέσα από μία Ελληνική εταιρεία με πετυχημένη 
εθνική και διεθνή πορεία.

ν τ ό υ μ π α ϊ

Συνέδριο EMIRATES GBC

Το SBC GREECE προσκλήθηκε στο 7ο ετήσιο 
συνέδριο του EMIRATES GREEN BUILDING 
COUNCIL που έλαβε χώρα στο Ντουμπάι, Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα, στις 9 Οκτωβρίου 2018. 
Με τίτλο “Targeting Zero: a Vision for Future 
Cities” το συνέδριο φιλοξένησε εξέχοντες ομι-
λητές από τον επιχειρηματικό χώρο οι οποίοι 
μίλησαν για σύγχρονες πρακτικές, καινοτομίες 
και διεθνείς πρωτοβουλίες αναφορικά με το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κτιρίων και τη 
σημασία των κτιρίων για τη μετάβαση σε οικονο-
μίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την επίτευξη 
εθνικών στρατηγικών και παγκόσμιων στόχων.  
Στο πλαίσιο του συνεδρίου το SBC GREECE με 
αντιπρόσωπό του την Ταμία Αγλαΐα Ντίλη πραγ-
ματοποίησε σειρά συναντήσεων με σκοπό τη  
διεύρυνση των στρατηγικών συνεργασιών του. 

10 -12/09/2018 9/10/2018

24/10/201827/09/2018

λ ε υ κ ω Σ ι α 

Συμμετοχή σε συνέδριο

Το συνέδριο «Για το σχεδιασμό και την κατα-
σκευή κτιρίων» διοργανώθηκε με τη στήρι-
ξη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Κύπρου, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων 
Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, του Συλ-
λόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και 
του RICS. Το SBC GREECE κλήθηκε και 
άνοιξε το συνέδριο με ομιλία του Γενικού 
Διευθυντή SBC GREECE κ. Άκη Κεκρίδη για 
τις βασικές αρχές της αειφορίας των κτι-
ρίων και του δομημένου περιβάλλοντος. 

Όλα τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής κλπ., για τη συμμετοχή 
του Γενικού Διευθυντή στο συνέδριο καλύφθηκαν από τους 
διοργανωτές του συνεδρίου και δεν επιβαρύνθηκε οικονο-
μικά το SBC GREECE.

Όλα τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής κλπ., για τη συμμετοχή 
της κ. Ντίλη στο συνέδριο καλυφθήκαν από την ίδια και 
δεν επιβαρύνθηκε οικονομικά το SBC GREECE.
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β ρ υ ξ ε λ ε Σ 

Συνάντηση 
Ευρωπαϊκών GBCs

Ενεργή συμμετοχή στην διαδικασία ανάπτυξης 
και καθορισμού της Νέας Στρατηγικής και Επι-
κοινωνίας όλων των Ευρωπαϊκών GBC’s και 
συμμετοχή στο συνέδριο LEVELS.

κ ω ν Σ τα ν τ ι ν ό υ π ό λ η 

Συνάντηση  
Ευρωπαϊκών GBC’s

Ενεργή συμμετοχή στην διαδικασία ανάπτυξης 
και καθορισμού της Νέας Στρατηγικής και Επι-
κοινωνίας όλων των Ευρωπαϊκών GBC’s. Ολο-
κλήρωση διαδικασίας. Αναμενόμενη ανακοίνω-
ση Νέας Στρατηγικής: Μάιος 2019. Σε όλες τις 
συναντήσεις /διαβουλεύσεις το SBC GREECE 
έλαβε θετικά σχόλια για την τοποθέτηση του, 
την ξεκάθαρη στρατηγική του βασισμένη σε 
αειφορικό πλαίσιο (και παρουσίασης και επικοι-
νωνίας). Συνέβαλε τελικά σημαντικά στη ανά-
πτυξη της Νέας Στρατηγικής και επερχόμενης 
Επικοινωνιακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Δι-
κτύου των GBC’s.

Ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την Κυκλική Οικονομία

Το SBC GREECE κατέθεσε πρόταση ως lead 
partner με θέμα «Έρευνα και ανάπτυξη μίας 
ολοκληρωμένης μεθόδου αξιολόγησης για 
την διαχείριση αποβλήτων». Η εν λόγω 
πρόταση κατατέθηκε στο EUKI (European 
Climate Initiative) το οποίο αποτελεί ένα 
χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος της Γερμανίας που στοχεύει 
στον περιορισμό των εκπομπών των αερί-
ων του θερμοκηπίου. Εταίρος (partner) στην 
εν λόγω πρόταση ήταν το Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, μέ-
λος του SBC GREECE.

Συμμετοχή σε εκδήλωση Δημόσιου Σχολείου 
για την διαχείριση των υλικών

Το SBC Greece συμμετείχε σε εκδήλωση με 
θέμα: «Ορθή χρήση-Επανάχρηση ή Ανακύκλω-
ση Υλικών;» Ο Αντιπρόεδρος του SBC Greece 
Δημήτρης Μαναγούδης παρουσίασε σε μα-
θητές και γονείς τις βασικές αρχές της μεί-
ωσης, επανάχρησης και  ανακύκλωσης των 
υλικών. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 23ου Δη-
μοτικού Σχολείου Νίκαιας.

17-18/12/2018 12/04/2019

13-14/02/2019 13/04/2019



26 | SBC GREECE SBC GREECE | 27

ό Σ λ ό 

Συνάντηση Ευρωπαϊκών GBC’s

Στελέχωση  
νέας Επιτροπής

Έκδοση ενημερωτικού δελτίου

W e b i n a r  μ ε  θ ε μ α 

“Green Buildings &  
the COVID-19 Challenges 

Στη συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη πιλοτική εφαρμογή «Think Tank» με 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των GBC’s 
για τις καλές πρακτικές και την προσέγγιση 
στην κυκλική οικονομία. Σκοπός αυτής της 
εφαρμογής, μέσω της ανταλλαγής τεχνο-
γνωσίας, είναι η εύρεση μεθοδολογίας για 
την υποστήριξη που μπορούν τα GBC’s να 
προσφέρουν στην αγορά και τα μέλη τους. 

Το SBC GREECE συμμετείχε, όπως πάντα, 
στη συνάντηση αυτή με αυξημένο  ενδιαφέ-
ρον λόγω και της κατάθεσης της πρότασής 
του στο EUKI για ερευνητικό πρόγραμμα 
στην κυκλική οικονομία. 

Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν και 
εκπρόσωποι των 9 εταίρων του Ευρωπαϊ-
κού Δικτύου.

Συστήθηκε Επιτροπή Κυκλικής Οικονομίας. 
Αντικείμενο της Επιτροπής είναι -μεταξύ άλ-
λων- η επεξεργασία θεμάτων σχετικών με την 
Κυκλική Οικονομία και την εφαρμογή της στο 
δομημένο περιβάλλον.

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του φορέα εκ-
δόθηκε τον Μάιο 2020. Σε αυτό περιέχεται ενη-
μέρωση για τις πρόσφατες δραστηριότητες του 
φορέα καθώς και επιλεγμένα νέα των διεθνών 
οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται. Το 
δελτίο εκδίδεται σε διμηνιαία βάση.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το webinar που 
διοργάνωσε το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελ-
λάδας στις 29/07/2020 με θέμα «Green Buildings 
and the Covid-19 challenges». Στο webinar συμ-
μετείχαν περισσότεροι από 35 επαγγελματίες. 
Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων έγινε 
συζήτηση για πολλά από τα θέματα που τέθη-
καν από τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες.  

21/05/2019

Green Building Week event

Στο πλαίσιο του θεσμού της Παγκόσμιας Εβδομά-
δας Πράσινων Κτιρίων τo SBC GREECE προσέφε-
ρε στα μέλη του τη δυνατότητα να παρακολουθή-
σει webinar με θέμα «Introduction to One Click LCA 
Planetary» όπου η εταιρεία BIONOVA παρουσίασε 
λογισμικό για τον υπολογισμό του κύκλου ζωής 
των υλικών.

21/05/2019 Σεπτέμβριος 2020

Σεπτέμβριος 2020μάρτιος 2020 μάιος 2020

ιούλιος 2020 

Εκπαίδευση με 33 on-line courses

33 on-line courses του BRE Academy πα-
ρέχονται με έκπτωση 20% μέσω του SBC 
GREECE site αποκλειστικά για τα μέλη του. 
Το BRE αποτελεί έναν από τους κορυφαί-
ους παγκοσμίως ερευνητικούς φορείς για 
το δομημένο περιβάλλον και την αειφορία. 
Έχει αναπτύξει πλήθος προϊόντων και προ-
τύπων (όπως η BREEAM, το CEEQUAL κλπ.)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ COURSES:
BIM
FIRE SAFETY
FLOOD
BREEAM
ENERGY
EPD’s
LCC 
SOLAR PV
BES6001 
BIOPHILIC OFFICE
OFFSITE CONSTRUCTION 
SUSTAINABLE DESIGN
AIR TIGHTNESS
DAYLIGHT
INDOOR AIR QUALITY
CIRCARDIAN LIGHTING EFFECTS
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Κατάταξη του SBC Greece στο Emerging Level του WorldGBC

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 το Συμβούλιο Αει-
φόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC GREECE) κα-
τατάχθηκε στην ανώτερη κατηγορία μέλους 
(Emerging member) του Παγκοσμίου Συμβου-
λίου Πράσινων Κτιρίων (WorldGBC). Η κατά-
ταξη αυτή είναι αποτέλεσμα αναγνώρισης 
και επιβράβευσης λόγω της ανάπτυξής του 
καθώς και της ηγετικής θέσης και συνεισφο-
ράς του σε θέματα αειφορίας για το δομημέ-
νο περιβάλλον στην Ελλάδα. 

Η εξέλιξη αυτή θα δώσει στο SBC GREECE 
πρόσβαση σε περισσότερους πόρους και 
χρηματοδότηση διευκολύνοντας την περαι-
τέρω επίτευξη των στόχων του οι οποίοι εί-
ναι να εκπαιδεύσει τα ενδιαφερόμενα μέρη 
σε θέματα αειφορίας και να ενεργήσει ως η 
βασική πηγή γνώσης και συλλογικής δράσης 
για τον μετασχηματισμό των κτιρίων και του 
κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα.

όκτώβριος 2020

όκτώβριος 2020

Υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση των πόρων 
του Ταμείου Ανάκαμψης από τον νέο κορωνοϊό

Το SBC Greece υπέβαλε στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων τις προτάσεις 
του για την αξιοποίηση των πόρων του Τα-
μείου Ανάκαμψης από τον νέο κορωνοϊό. Οι 
προτάσεις καλύπτουν ένα φάσμα στόχων 

του Ταμείου Ανάκαμψης όπως ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η διαφάνεια, η πράσινη 
ανάπτυξη και η οικονομική ανάπτυξη της 
κατασκευαστικής αγοράς και της αγοράς 
των ακινήτων.

Συνεργασία με την εταιρεία BIONOVA

Το SBC Greece υπέγραψε μνημόνιο συνεργα-
σίας με την εταιρεία παραγωγής λογισμικού 
που αφορά στην αειφορία των κτιρίων και 
την ανάλυση κύκλου ζωής των υλικών και 
των έργων. Σκοπός της συνεργασίας είναι η 
προώθηση και η δωρεάν χρήση στην Ελλάδα 

του λογισμικού One Click LCA Planetary που 
βοηθά στον υπολογισμό των επιπτώσεων 
του ενσωματωμένου άνθρακα (embodied 
carbon) και την αποδοτικότητα των υλικών 
κατασκευής των κτιρίων.

«Συνεργασία με το World 
Business Council for Sustain-
able Development (WBCSD)» 

Το SBC Greece μέσω της Επιτροπής Κυκλι-
κής Οικονομίας συμμέτεχει σε ομάδα εργασί-
ας για την πραγματοποίηση έρευνας με θέμα 
«The business case for circular economy». Στο 
έργο το οποίο συντονίζεται από το WBCSD 
συμμετέχει επίσης το WorldGBC καθώς και 
πολλά ευρωπαικά GBCs.

νοέμβριος 2020

Συμμετοχή της Επιτροπής 
Κυκλικής Οικονομίας 
στην ευρωπαϊκή διαβούλευση 
για την Κυκλική Οικονομία 
μέσω του WorldGBC

Η Επιτροπή Κυκλικής Οικονομίας του SBC 
Greece θα έχει ενεργή συμμετοχή στη δια-
βούλευση για τα θέματα και τις πολιτικές 
της Κυκλικής Οικονομίας στα όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του WorldGBC. Η 
συμμετοχή αυτή θα γίνει μέσω υποβολής θε-
σμικών προτάσεων αλλά και συμμετοχής σε 
αντίστοιχα έργα που χρηματοδοτούνται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

νοέμβριος 2020

Σεπτέμβριος 2020
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ιανουάριος - μάρτιος 2021

Σεμινάριο για τον 
ενσωματωμένο άνθρακα  
(embodied carbon) / 
παρουσίαση OneClickLCA

Το SBC Greece θα διοργανώσει webinar με 
θέμα τον ενσωματωμένο άνθρακα (embodied 
carbon) στα υλικά κατασκευών. Στο ίδιο 
webinar θα παρουσιαστεί το λογισμικό 
OneClick LCA Planetary που βοηθά στον υπο-
λογισμό του ενσωματωμένου άνθρακα.

φεβρουάριος 2021

μάρτιος 2021 όκτώβριος 2021

Έκθεση για την Κυκλική 
Οικονομία
Η Επιτροπή Κυκλικής Οικονομίας θα συντά-
ξει έκθεση με θέμα «Κυκλική Οικονομία και 
Δομημένο Περιβάλλον». Η έκθεση θα περι-
γράφει θέματα που αφορούν στην εφαρμογή 
της φιλοσοφίας της κυκλικής οικονομίας 
στα κτίρια και τις υποδομές.

μάρτιος 2021

Συμμετοχή του SBC Greece στη δημόσια διαβούλευση 
για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα 
“Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας” 

To SBC Greece υπέβαλε στο Υπουργείο 
Οικονομικών τις προτάσεις του για τις 
στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας. Οι προτάσεις καλύπτουν ένα φάσμα 
στόχων του Σχεδίου Ανάκαμψης όπως 
η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων 

καθώς και η σχετική κατάρτιση του τε-
χνικού κόσμου, η βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας τομέων της οικονομίας 
όπως ο τουρισμός και τέλος η παροχή οι-
κονομικών κινήτρων για ιδιωτικές επεν-
δύσεις. Στο παρακάτω Link φαίνονται οι 
προτάσεις:

δεκέμβριος 2020

Συμμετοχή στα ευρωπαϊκά 
προγράμματα του WorldGBC

Το SBC Greece θα έχει ενεργή συμμετοχή 
στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Δικτύ-
ου του WorldGBC και πιο συγκεκριμένα 
στα προγράμματα Life Level(s) με θέμα την 
εφαρμογή του πλαισίου αξιολόγησης κτι-
ρίων Level(s)της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του BuildUpon2 που έχει στόχο την αύξηση 
του ρυθμού ανακαίνισης κτιρίων.

ΕΚΛΟΓΕΣ 
για την ανάδειξη Δ.Σ.

Ετήσιο συνέδριο αειφορίας 
2021

Το Συνέδριο που έχει καταστεί θεσμός στο 
χώρο της αειφορίας του δομημένου περιβάλ-
λοντος προγραμματίζεται να διεξαχθεί την 
άνοιξη του 2021, με ευρεία θεματολογία και δι-
εθνείς ομιλητές αναδεικνύοντας τις τελευταί-
ες τάσεις της αειφορίας στην αγορά σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο.

δεκέμβριος 2020

Συμβολή του SBC Greece στο Νέο Χωροταξικό  
και Πολεοδομικό νομοσχέδιο

Το SBC Greece συμμετείχε στη Δημό-
σια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου 
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 
Πολεοδομικής νομοθεσίας» και συγκε-
κριμένα το Άρθρο 92 που αφορά στα 
κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων με 

σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 
και τις προτάσεις του SBC Greece για τα 
διεθνή συστήματα πιστοποίησης αειφο-
ρίας BREEAM, LEED & DNGB όπως και 
το bonus 10% στο συντελεστή δόμησης. 
Στο παρακάτω link φαίνονται τα σχόλια:



Λ. Ιωνίας 155 & Κ. Λαχανά 80, 10445 Αθήνα
τηλ. 2108325356
email: contact@sbcgreece.org
http://sbcgreece.org


