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Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Επιλογή 25 σχολείων για πιλοτική ενεργειακή αναβάθμιση σε Κτήρια Σχεδόν
Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
“PEDIA”
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την
Αειφόρο Ανάπτυξη του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,
ανακοινώνει ότι η διαδικασία επιλογής των 25 πιλοτικών σχολείων τα οποία θα
αναβαθμιστούν ενεργειακά σε Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας [ΚΣΜΚΕ]
στο πλαίσιο του έργου PEDIA, έχει ολοκληρωθεί.
2.
Η διαδικασία αξιολόγησης αποτελείτο από δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, όλες οι
υποβληθείσες αιτήσεις που πληρούσαν τα κριτήρια (144 στο σύνολο), είχαν αξιολογηθεί
μέσω της μεθοδολογίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου
PEDIA, ειδικά για τα σχολεία της Κύπρου. Ως επακόλουθο, 50+5 σχολεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)
έχουν επιλεγεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης1 του PEDIA για τη διενέργεια επιτόπιων
(τεχνικών) επισκέψεων, το οποίο αποτελούσε τη δεύτερη φάση αξιολόγησης.
3.
Η δεύτερη φάση αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από μέλη του Ενεργειακού
Γραφείου Κύπρου, επέτρεψε τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών προκειμένου να
διαπιστωθούν επιτόπου οι ανάγκες και οι προοπτικές του κάθε σχολείου για ενεργειακή
αναβάθμιση. Βάσει των πληροφοριών που είχαν συλλεχθεί, και μέσω της Μεθοδολογίας και
του εργαλείου αξιολόγησης του έργου PEDIA, η Επιτροπή Αξιολόγησης επέλεξε τα 25

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του έργου PEDIA απαρτίζεται από μέλη του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου
(επικεφαλής εταίρος του έργου), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (εταίρος) και των Τεχνικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
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σχολεία τα οποία θα αναβαθμιστούν ενεργειακά ως μέρος της πιλοτικής παρέμβασης
PEDIA (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).
4.
Σημειώνεται πως κατά τις δύο φάσεις αξιολόγησης καθώς και για την τελική κατάταξη
και την επιλογή των 25 σχολείων τα οποία θα τύχουν ενεργειακής αναβάθμισης, ήταν
απαραίτητη η εκπροσώπηση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, αλλά και όλων των
επαρχιών, σύμφωνα με τα ποσοστά των συνολικών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί.
Παράλληλα, έχουν εισαχθεί κριτήρια για συμπερίληψη σχολείων που εξυπηρετούν περιοχές
της υπαίθρου και των ορεινών κοινοτήτων, διατηρώντας ωστόσο τη σειρά γενικής κατάταξης.
5.
Επίσης, για τα σχολεία τα οποία στην παρούσα φάση δεν έχουν επιλεγεί για να
τύχουν ενεργειακής αναβάθμισης μετά την τελική αξιολόγηση, θα επιδιωχθεί η αναβάθμισή
τους σε μεταγενέστερο χρόνο, μέσω άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.
6.
Τέλος, διευκρινίζεται πως η υλοποίηση των ενεργειακών αναβαθμίσεων στα 25
επιλεγμένα σχολεία, θα πραγματοποιηθεί σε επιμέρους φάσεις, οι οποίες εκτιμάται να
διαρκέσουν συνολικά 3-4 χρόνια. Η διαδικασία για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση
περιλαμβάνει τη λεπτομερή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των κτηριακών
εγκαταστάσεων και την αντίστοιχη κατανάλωση ενέργειας, την ετοιμασία τεχνικών
προδιαγραφών για τα προτεινόμενα μέτρα, την προκήρυξη Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων
και την υλοποίηση και την παρακολούθηση των εργασιών.
7.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις αναφορικά με το πρόγραμμα και την αξιολόγηση των
σχολείων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊστάμενη της
Μονάδας
ΕΠΑΑ
(τηλ.
22402352,
ηλ.
ταχ.
aravella@cytanet.com.cy,
zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy)
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