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Αθήνα, 30.01.2013   

 

 

Αναγγελία ημερίδας - σεμιναρίου για το σύστημα αξιολόγησης και 

πιστοποίησης κτιρίων DGNB Certification System  

08.03.2013 
  

 

 

Στο πλαίσιο των στόχων και δράσεών του για την προώθηση των σύγχρονων αρχών, 

μεθόδων και τεχνικών της αειφόρου δόμησης κτιρίων και κατασκευών, ο μη 

κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός  ELGBC εγκαινιάζει σειρά ενημερωτικών 

ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, αρχίζοντας με την ημερίδα παρουσίασης της 

αειφόρου δόμησης - green building στην Ελλάδα και την διεξαγωγή σεμιναρίου για το 

σύστημα πιστοποίησης κτιρίων - DGNB  Certification System.  
 

Το σύστημα περιβαλλοντικής αξιολόγησης DGNB αποτελεί ένα από τα νεότερα και 

σημαντικότερα συστηματικά εργαλεία για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την 

αξιολόγηση της αειφόρου δόμησης, με παγκόσμια αναγνώριση του ηγετικού του ρόλου. 

Το σύστημα αναπτύσσεται διαρκώς και επεκτείνεται δυναμικά στο διεθνή χώρο, 

έχοντας καθοδηγήσει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την αξιολόγηση μεγάλου 

αριθμού σύγχρονων κτιρίων.  

 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, με αντικείμενο την παρουσίαση των βασικών αρχών και 

των εισαγωγικών γνώσεων του DGNB Certification System, απευθύνεται σε 

επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της 

σύγχρονης αειφόρου δόμησης, για την απόκτηση ειδικότερων γνώσεων σε βασικές 

θεματικές περιοχές του πολυδιάστατου και δυναμικού αυτού πεδίου και ακόμη για να 

επεκτείνουν την εμπειρία τους και να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα.  

 

Το Σεμινάριο θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα: 

 Εισαγωγή στο σύστημα DGNB 

 Η διαδικασία πιστοποίησης 

 Πίνακες συντελεστών βαρύτητας  

 Κριτήρια του DGNB 

 Παραδείγματα εφαρμογής 

 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής παρακαλούμε να συμπληρώσετε την 

αίτηση που υπάρχει στο www.elgbc.gr και να την αποστείλετε στην διεύθυνση 

info@elgbc.gr, έως την 25.02.2013.  

 

http://www.elgbc.gr/
mailto:info@elgbc.gr
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Για την συμμετοχή απαιτείται ένα εισιτήριο ημέρας για την επίσκεψη στο Μουσείο (5 € 

ανά άτομο), ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.  

Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με ονομαστική πρόσκληση από το ELGBC και θα 

οριστικοποιηθεί μετά την 25 Φεβρουαρίου 2013. 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. 

Το σεμινάριο θα είναι στην αγγλική γλώσσα, χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση στα 

Ελληνικά. 

 

 

Εκπαιδευτικός φορέας:  

    
Εισηγητής-Εκπαιδευτής: Dominic Church, DGNB Team Leader System Application   

 

Χώρος διεξαγωγής του  σεμιναρίου: 

 

Νέο Μουσείο της Ακρόπολις / χώρος Αμφιθεάτρου – ισόγειο 

 

 
 

 

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα (το τελικό θα ανακοινωθεί σύντομα) 

 

 

08:30 - 09:00 Προσέλευση    

09:00 - 10:00 
Καλωσόρισμα – Παρουσίαση ELGBC – Εισαγωγή στην 

Αειφόρο δόμηση  

10:00 - 10:20 Διάλλειμα  

10:20 - 13:00 DGNB  Certification System  

13:00 - 13:30 Διάλειμμα – γεύμα 

13:30 - 16:30 DGNB  Certification System 

16:30 - 17:15 Συζήτηση 

17:15  Επίσκεψη στο Μουσείο 

  

  

 


