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ΣΤΟΧΟΙ
Το UPGREAT, καθ’ όλη τη διάρκεια του (27 μήνες), προσβλέπει
στη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την εφαρμογή
έργων ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, οι οποίες θα υλοποιούνται
πιο αποτελεσματικά και θα συμβάλλουν στην θεσμοθέτηση εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
και κλιματικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στη:

•

Δημιουργία οδηγιών για την εξάλειψη της ασυμφωνίας
μεταξύ των επιδιωκόμενων επιπέδων ενεργειακής κατανάλωσης και άνεσης κατά το σχεδιασμό ενός κτιρίου και εκείνων
που επιτυγχάνονται μετά την κατασκευή του

•

Σχεδίαση οδηγών μετάβασης σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής
κατανάλωσης με βελτιωμένες συνθήκες άνεσης

•

Ανάπτυξη οδικών χαρτών μείωσης του κόστους κατασκευής,
λειτουργίας και συντήρησης των κτιρίων, ακολουθώντας
μία ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό

•

Αναβάθμιση της ικανότητας των Τοπικών Αρχών να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται έργα που σχετίζονται με την
αειφόρο ενέργεια και το κλίμα

•

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Το έργο UPGREAT [Upskilling Professionals for deep enerGy
efficiency REnovations: A Tool for better schools] είναι μία κοινοπραξία τεσσάρων εταίρων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, Ενεργειακό
Γραφείο Κύπρου, Da-Di-Werk) που αποσκοπούν να βελτιώσουν
τις δεξιότητες των επαγγελματιών του κατασκευαστικού τομέα σε
σχέση με τις ριζικές ενεργειακές ανακαινίσεις -ειδικότερα εκείνες
των σχολικών κτιρίων-, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μια
ειδική εκπαιδευτική εργαλειοθήκη, σε επιλεγμένα σχολικά κτίρια
σε Κύπρο και Ελλάδα. Το έργο UPGREAT χρηματοδοτείται μέσω
της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα [European Climate
Initiative (EUKI)], με πόρους που διατίθενται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Κλιματικής Δράσης,
της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Αυτό αναμένεται να καταστεί εφικτό, όχι μόνο με τη βοήθεια της
ειδικής εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης που θα αναπτύξει το έργο
για τους επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και με την αμέριστη
υποστήριξη των Γερμανών και Ελλήνων εταίρων, οι οποίοι έχουν
πολυετή εμπειρία στην ανακαίνιση σχολικών κτιρίων.
Στο πλαίσιο αυτό, το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) πυλώνες με τις
παρακάτω δραστηριότητες:

Δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για περισσότερο
από το ένα τρίτο των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
και το 40% της Ευρωπαϊκής κατανάλωσης ενέργειας, οι ανακαινίσεις
μεγάλης κλίμακας δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων -συμπεριλαμβανομένων των σχολικών κτιρίων- έχουν καταστεί πλέον υποχρεωτικές
σε όλη την Ευρώπη.

•

Συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τα κενά
στην απόδοση, αλλά και τα εμπόδια στην υλοποίηση
ενεργειακών αναβαθμίσεων

•

Σύσταση των εμπλεκόμενων φορέων σε ομάδες και
δημιουργία στοχευμένων αλληλεπιδράσεων με αυτούς

Οι ενεργειακές ανακαινίσεις σχολικών κτιρίων, ωστόσο, είναι πιο
σύνθετες, αφού απαιτούν μια πολυδιάστατη προσέγγιση, η οποία
προϋποθέτει εμπειρία και υψηλά επίπεδα κατάρτισης. Πέρα από
τις τεχνικές ενεργειακής εξοικονόμησης, η ολιστική προσέγγιση
περιλαμβάνει και παραμέτρους που σχετίζονται με την άνεση και
την υγεία των χρηστών του κτιρίου, αλλά και ποικίλους κοινωνικούς
και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

•

Ανάπτυξη της ειδικής εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης και
διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων/ διαλέξεων

•

Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού από τα ενδιαφερόμενα
μέρη και τις ομάδες-στόχους του έργου

•

Επικοινωνία με τις ομάδες-στόχους και ευαισθητοποίηση
του κοινού

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την μη έγκαιρη εφαρμογή των
Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εμπλοκή πολλών φορέων
διαφορετικών ειδικοτήτων και υποβάθρου, και την έλλειψη παροχής
συμβουλών και παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας,
καθυστερούν την ετοιμότητα χωρών όπως η Κύπρος και η Ελλάδα,
να προχωρήσουν σε μεγάλης κλίμακας αναβαθμίσεις σχολικών
κτιρίων. Ως εκ τούτου, οι επαγγελματίες του κατασκευαστικού
κλάδου, οι τεχνικές υπηρεσίες δημόσιων οργανισμών, καθώς και
κάθε άλλος εμπλεκόμενος φορέας που προωθεί τις ριζικές ενεργειακές
ανακαινίσεις κτιρίων, οφείλουν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις
και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες του εργατικού τους δυναμικού.
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