
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

PAUL-HENRI SPAAK 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Παράρτημα 1 : Χάρτης περιβαλλοντικής 
αριστείας  



 

1 
 

EL  PE 636.717/BUR/ANN.1 

 
 

 
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ PAUL-HENRI SPAAK  

ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ  
ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ 

 
 
 
Γενικές φιλοδοξίες: 

 

1. Το κτίριο Paul-Henri SPAAK θα πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα από περιβαλλοντικής 

απόψεως. Ο σεβασμός του περιβάλλοντος αποτελεί κεντρική ιδέα για το σύνολο του 

έργου. 

2. Το μελλοντικό κτίριο θα μπορεί να αντισταθμίσει το αποτύπωμα άνθρακά του, να 

είναι ενεργειακά αυτόνομο και ανεξάρτητο όσον αφορά τη χρήση μη πόσιμου νερού. 

3. Θα παράγει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι θα καταναλώνει. 

4. Θα αναζωογονεί το περιβάλλον γύρω από αυτό. Η κατασκευή του θα έχει θετικό 

αντίκτυπο στο περιβάλλον και την πόλη όσον αφορά την ενέργεια, την ποιότητα του 

αέρα και την τοπική βιοποικιλότητα. 

5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, από την κατασκευή του έως το τέλος της χρήσης 

του, το κτίριο θα εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας (μεγαλύτερη διάρκεια 

χρήσης, αλλαγή χρήσης των προϊόντων, ανακύκλωση, αξιοποίηση της τοπικής 

τεχνογνωσίας, μέγιστη επαναχρησιμοποίηση των υλικών ex situ/in situ, απολύμανση 

του εδάφους, επαναχρησιμοποίηση αδρανών υλικών, επαναχρησιμοποίηση του 

χώματος που έχει ανασκαφεί, διατήρηση της ιεράρχησης των στρωμάτων του 

εδάφους, προτεραιότητα στα βραχέα κυκλώματα παραγωγής και προμήθειας κτλ.). 

6. Ο σχεδιασμός του κτιρίου θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές του βιοκλιματισμού όσον 

αφορά την προσαρμογή του στα γεωγραφικά δεδομένα, τη θέση του σε σχέση με τον 

ήλιο, την αντίσταση στον άνεμο, την αντοχή στις καιρικές συνθήκες, την άνεση των 

εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, την κλιματική του ουδετερότητα, τη μέγιστη 

δυνατή χρήση του φυσικού φωτός, την τοπογραφία για τη θεμελίωσή του κτλ.  

7. Το μελλοντικό κτίριο πρέπει να συγκεράσει το αστικό με το φυσικό περιβάλλον, ιδίως 

με την επέκταση του προς το πάρκο Leopold και τη σύνδεση του με την Place du 

Luxembourg. Οι μελλοντικοί τρόποι σύνδεσής του με την πόλη αλλά και η μορφή του 

θα καθορίσουν την αστικοποίηση της περιοχής, την προσβασιμότητα για τους 

πολίτες και θα προσελκύσουν περισσότερο κόσμο στην περιοχή γύρω από 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνοντάς την πιο ζωντανή. 

8. Οι διαδικασίες της υλοποίησης του σχεδίου, της κατασκευής και της λειτουργίας του 

κτιρίου θα ακολουθούν τους κανόνες των εξής πιστοποιήσεων: WELL (για θέματα 
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ευεξίας), ISO (για την προσβασιμότητα) και DGNB (για τις περιβαλλοντικές 

παραμέτρους). 

9. Για τη διαχείριση του έργου θα χρησιμοποιηθεί η συνεργατική μέθοδος LEAN.  

Εκπομπές αερίων: 

 
10. Επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα. 

11. Δυνατότητα δέσμευσης του άνθρακα μέσω κατασκευαστικών στοιχείων και της 

χρήσης νέας βλάστησης. 

12. Χρήση της βλάστησης για την επεξεργασία του αέρα, την παραγωγή οξυγόνου και τη 

βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή. 

13. Σχεδιασμός χώρων χωρίς τοξικά προϊόντα ή χημικούς διαλύτες. 

 

Ενέργεια: 

14. Ένταξη της έννοιας της θετικής ενέργειας μέσω της παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και της επιτόπιας αποθήκευσης ενέργειας. 

15. Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη κατασκευή δικτύου θερμής/ψυχρής ενέργειας στις 

εγκαταστάσεις και την επιστροφή της πλεονάζουσας θερμής/ψυχρής ενέργειας στην 

περιοχή/περιφέρεια. 

16. Δημιουργία έξυπνου δικτύου σύνδεσης (smartgrid) του κτιρίου με τα άλλα κτίρια του 

ΕΚ και διασφάλιση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εγκαταστάσεων. 

17. Χρήση φυσικών πόρων (ήλιος, άνεμος, έδαφος, ανταλλαγή θερμότητας και άλλα) για 

την παραγωγή ενέργειας. 

18. Χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου.  

Ύδατα: 

19. Το αποτύπωμα θα είναι 100 % διαπερατό ή ισοδύναμο σε όλες τις εγκαταστάσεις. 

20. Απόλυτη ισορροπία μεταξύ κατανάλωσης και αναπλήρωσης. 

21. Θα υπάρχει 100% αυτονομία σε μη πόσιμα ύδατα (αποχετευτικά συστήματα και 

κλιματισμός). 

22. Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την αυτονομία του υδρολογικού κύκλου των 

εγκαταστάσεων. 

 

Βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος: 

23. Σχεδιασμός του κτιρίου έπειτα από διαβούλευση με τους μελλοντικούς χρήστες, τους 

γείτονες και τις δημόσιες αρχές για την επίτευξη σύμπνοιας και ισορροπίας. 

24. Διασφάλιση ενός υποδειγματικού χώρου εργασίας, (επισκέψιμος, με συμμετοχικό 

χαρακτήρα, με μειωμένο αποτύπωμα, περιορισμένες οχλήσεις και απόβλητα αλλά και 

με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα). 



 

3 
 

EL  PE 636.717/BUR/ANN.1 

25. Αποκατάσταση των αστικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνδέσεων 

(βλάστηση, κινητικότητα, βιότοπος). 

26. Build local (τοπική κατασκευή) και Build light (ελαφριά κατασκευή), 

ενσωματώνοντας την έννοια της αναστρέψιμης/προσαρμόσιμης οικοδόμησης μέσω 

συστημάτων ξηράς δόμησης. 
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Μακροπρόθεσμος αντίκτυπος: 

27. Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα« kill overshoot-day » (επίλυση της 

ραγδαίας εξάντλησης των πόρων) και τον αντίκτυπο του μελλοντικού κτιρίου. 

28. Μεταβλητότητα, εξέλιξη και ευελιξία για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών και 

κοινωνικών αλλαγών και εξελίξεων. 

29. Έξυπνη και σπονδυλωτή λειτουργία ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες και 

εκδηλώσεις. 

30. Διαχρονικός σχεδιασμός > Υπερανθεκτικότητα / σχεδιασμός που θα 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές ( όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, τις νομοθετικές 

αλλαγές και τις αλλαγές στη χρήση των χώρων). Το κτίριο θα πρέπει να έχει μια 

σταθερή, ανθεκτική, ευέλικτη και ευμετάβλητη δομή ώστε να επιδέχεται μελλοντικές 

μετατροπές και νέους τρόπους λειτουργίας. 

31. Ευκολία στη λειτουργία και τη χρήση των εγκαταστάσεων - open source. 

 

Κατανάλωση: 

32. Μείωση της κατανάλωσης που συνδέεται με «διαδικασίες» (ΤΠ, εξοπλισμός των 

αιθουσών, κουζίνες, κ.λπ.) και όχι μόνο αυτής που σχετίζεται με την άνεση > 

Αξιοποίηση της ανταλλαγής γνώσεων με πανεπιστήμια. 

33. Αλλαγή συνηθειών — εντοπισμός / πρόβλεψη, στο μέτρο του δυνατού, (και σε 

συνεργασία με τους μελλοντικούς χρήστες) όλων των τρόπων μείωσης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενσωματώνοντας, στο στάδιο του σχεδιασμού, 

ευκαιρίες για μελλοντικές αλλαγές στις συνήθειες όσον αφορά τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται στο κτίριο, δηλαδή τις μεθόδους εργασίας, την κινητικότητα, την 

τηλεπαρουσία, την ορθολογική χρήση των πόρων, τον αντίκτυπο των υπηρεσιών 

εστίασης και της διαχείρισης των δεδομένων κτλ. 

34. Μεταβολές των επιπέδων ικανοποίησης όσον αφορά τον κλιματισμό (αποδεκτή 

θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο· ενημέρωση των 

χρηστών, σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με τις υδροθερμικές συνθήκες). 

 

Ανταλλαγή και κοινή χρήση με την κοινότητα: 

35. Κοινή χρήση (Co-sharing) > Ανταλλαγή πληροφοριών μέσω μιας ανοικτής βάσης 

δεδομένων, συμμετοχικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, που θα καθιστά δυνατή, εκ 

των υστέρων, την αναπαραγωγή καλών παραδειγμάτων και καινοτομιών. 

36. Σφυρηλάτηση κοινωνικών, αστικών και οικολογικών δεσμών (μέσω της 

διαβούλευσης και της επικοινωνίας). 

37. Πρόβλεψη για αστικές και κοινωνικές υπηρεσίες προκειμένου να βελτιωθεί η 

ποιότητα ζωής στην περιοχή. 


