
































































































1. Πλαίσιο 
Όλες οι αναλύσεις και οι προοπτικές για το μέλλον 
στον κατασκευαστικό τομέα καταλήγουν στο μεγάλο 
δυναμικό δραστηριότητας και οικονομίας για τη 
βελτίωση του δομημένου αποθέματος. Υπάρχουν 
πολλοί παράγοντες που ενισχύουν αυτήν την τάση 
στον κτιριακό τομέα: η γήρανση του ευρωπαϊκού 
αποθέματος κατοικιών, οι ανάγκες βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, οι κοινωνικές 
απαιτήσεις για καλύτερη προσβασιμότητα και άνεση, 
η αρχιτεκτονική κληρονομιά και η αξία ταυτότητας του 
χτισμένου αποθέματος και των μνημείων, η ενίσχυση 
της κυκλικής οικονομίας, οι επιπτώσεις που έχει η 
αποκατάσταση στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων και 
στην κοινωνική συνοχή, και πολλές άλλες. 

1.1.Διεθνές πλαίσιο 
Η δραστηριότητα αποκατάστασης κτιρίων έχει 
παραδοσιακά προσανατολιστεί στις δομικές και 
τεχνικές πτυχές των κτιρίων. Σήμερα, η παγκόσμια 
έννοια της αστικής ανάπλασης θεωρείται ένας από 
τους κύριους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της 
ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών 2030, προκειμένου 
να καταστούν οι πόλεις ασφαλείς, ανθεκτικές και 
βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς. Οι Υπουργοί 
Αστικής Ανάπτυξης της ΕΕ ενέκριναν το 2010 τη 
Διακήρυξη του Τολέδο που εστίασε στη σημασία 
της ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης και των 
στρατηγικών της δυνατοτήτων για μια πιο έξυπνη, 
πιο βιώσιμη και κοινωνικά χωρίς αποκλεισμούς 
αστική ανάπτυξη στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας 
τη σημασία της αποκατάστασης του υφιστάμενου 
οικιστικού αποθέματος από διαφορετικές προοπτικές. 
Ταυτόχρονα, πολλαπλές διεθνείς συμφωνίες, όπως 
το Climate Summit COP21 του Παρισιού το 2015 ή 
η πρόσφατη υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2018/844), 
επέλεξαν να επιταχύνουν την ανακαίνιση υφιστάμενων 
κτιρίων για να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και 
να επιτευχθεί ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό, ασφαλές και 
απαλλαγμένο από άνθρακα ενεργειακό σύστημα για 
τον πλανήτη. 

1.2.Ευρωπαϊκή προσέγγιση 
Ο κτιριακός τομέας είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής 
ενέργειας στην Ευρώπη. Η χρήση κτιρίων 
αντιπροσωπεύει το 36% των εκπομπών CO2 και 
το 75% του κτιριακού αποθέματος είναι εξαιρετικά 
αναποτελεσματικό, επειδή κατασκευάστηκε πριν από 
τους ενεργειακούς κανονισμούς και τα περισσότερα 
από τα υφιστάμενα κτήρια θα συνεχίσουν να 
λειτουργούν μέχρι το 2050. Αυτά τα δεδομένα όχι 
απλά δικαιολογούν τη δέσμευση στην ΕΕ, αλλά 
υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα μιας επιχείρησης 
αποκατάστασης ιδιαίτερα όταν αυτή θα συνεπάγεται 
επιπλέον βελτιώσεις σε άλλες πτυχές όπως η δομική 
ασφάλεια των κτιρίων, η άνεση, η προσβασιμότητα 
κ.λπ. καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας που 
είναι τόσο απαραίτητες στις δύσκολες εποχές που 
βιώνουμε. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνουμε υπόψη τη 
Στρατηγική Κατασκευής 2020 για τη βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού τομέα και 
των επιχειρήσεών του (2012), με ιδιαίτερη έμφαση στο 
σχετικό Σχέδιο Δράσης που στοχεύει στη «βελτίωση 

της εξειδικευμένης κατάρτισης κάνοντας τον τομέα 
αυτό πιο ελκυστικό». Σε κάθε περίπτωση, σήμερα 
η ανακαίνιση κτιρίων αποτελεί σαφή προτεραιότητα 
της Επιτροπής και το «Κύμα Ανακαίνισης» είναι 
μια εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της 
Γαλάζιας Συμφωνίας («Green Deal») της ΕΕ για 
τον κατασκευαστικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενθαρρύνει έντονα τα κράτη μέλη να θέσουν την 
ανακαίνιση κτιρίων ως κορυφαία προτεραιότητα στα 
εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα 
οποία στοχεύουν στην αποκατάσταση εκατομμυρίων 
κτιρίων στην Ευρώπη την επόμενη δεκαετία. Οι στόχοι 
της είναι σαφείς: να ενισχύσουμε την οικονομία μας 
σε μια περίοδο ανάκαμψης, να βελτιώσουμε την 
ποιότητα ζωής στα σπίτια των πολιτών και, συλλογικά, 
να προχωρήσουμε προς τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Ο διπλασιασμός του 
ετήσιου ρυθμού ανακαίνισης στην ΕΕ και η εξασφάλιση 
υψηλής ποιότητας στις ανακαινίσεις θα αποφέρουν 
πολύτιμα οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες και θα 
κινητοποιήσουν σημαντικές ιδιωτικές και δημόσιες 
επενδύσεις, υποστηρίζοντας την πράσινη και ψηφιακή 
ανάκαμψη και μια δίκαιη μετάβαση καθαρής ενέργειας. 

Το «Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης», που ετοιμάστηκε 
από την ΕΕ, θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη στο 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ανακαίνισης κτιρίων. 
Αυτό περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη για: 

- Στοχευμένες μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην 
αύξηση των επενδύσεων στην ανακαίνιση κτιρίων, 
συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών κατοικιών και 
δημόσιων κτιρίων.
- Προώθηση της διαθεσιμότητας των κτιρίων, 
παρέχοντας πληροφορίες σε πολίτες που 
ενδιαφέρονται για ανακαίνιση και υποστήριξη 
ψηφιακών τεχνολογιών στον κτιριακό τομέα.
- Ανάπτυξη και εφαρμογή υγιών μακροπρόθεσμων 
στρατηγικών ανακαίνισης, οδικών χαρτών, πολιτικών 
και προγραμμάτων. 
- Βελτίωση της ικανότητας των δημόσιων διοικήσεων 
που συμμετέχουν στην ανακαίνιση κτιρίων, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι η δημόσια διοίκηση διαθέτει τις 
απαραίτητες δεξιότητες στον τομέα. 
- Βελτίωση της ικανότητας των ενώσεων κοινωνικής 
στέγασης με συμμετοχή ιδιοκτητών και κατοίκων σε 
έργα ανακαίνισης και στέγασης.

Η επίτευξη αυτών των πολύ λογικών στόχων 
δεν μπορεί να γίνει απλά με ευσεβείς σκέψεις, 
νομοθετική δράση ή χρηματοδότηση. Όλα αυτά 
είναι απαραίτητα, αλλά, όπως φαίνεται από μια 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σχετικά με αυτό το θέμα, είναι επίσης 
απαραίτητο να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία και 
να προετοιμαστούν όλοι οι παράγοντες του τομέα 
για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη 
πρόκληση που αντιπροσωπεύει αυτή η πολιτική 
δέσμευση.  Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Οικοδόμοι ... 
είχαν ήδη την ευκαιρία να  ενταχθούν στον τομέα της 
αποκατάστασης, αλλά η προσπάθεια που απαιτείται 
τώρα προϋποθέτει εξειδικευμένους επαγγελματίες 
στους διάφορους τομείς της αποκατάστασης.

και δημιουργία συνθηκών για καλύτερο εργασιακό 
περιβάλλον και διαχείριση σταδιοδρομίας, για 
μεγαλύτερη κινητικότητα των κατασκευαστών και για 
μεγαλύτερη παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών». 

Η απάντηση στο ευρύ και σύνθετο φάσμα των 
απαιτήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσει μια σωστή 
αποκατάσταση και επανάχρηση δεν είναι εύκολη 
υπόθεση και η πλειοψηφία των επαγγελματιών του 
κλάδου αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η βασική πτυχή, 
δεδομένου ότι μιλάμε για υφιστάμενα κτίρια, είναι η 
καλή γνώση των υφιστάμενων και των επιμέρους 
στοιχείων τους που αποκτώνται από τη διάγνωση. 
Αυτή η γνώση επιτρέπει την προετοιμασία ενός καλού 
έργου αποκατάστασης/επανάχρησης, ακολουθώντας 
τα διεθνή κριτήρια και βρίσκοντας την καλύτερη λύση 
για κάθε μία από τις απαιτήσεις του κτιρίου. Σήμερα, 
μια σημαντική ανάγκη αυτού του τομέα και ο κύριος 
στόχος του έργου Smart Rehabilitation 3.0 σχετίζεται 
με την έλλειψη συγκεκριμένου επαγγελματικού 
προφίλ ως «ειδικού στην αποκατάσταση κτιρίων». 
Ένας εμπειρογνώμονας/ειδικός που μπορεί να 
συνομιλήσει με τους ιδιοκτήτες υφιστάμενων κτιρίων 
για να κατανοήσει τις ανάγκες τους και με τεχνική 
ικανότητα να προετοιμάσει το έργο αποκατάστασης/
επανάχρησης που θα λύσει κάθε είδους ζητήματα, 
χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες. Το έργο 
αποκατάστασης και επανάχρησης απαιτεί δύο 
συμπληρωματικές επαγγελματικές ειδικότητες: την 
τεχνολογική που είναι συνδεδεμένη με τη μηχανική 
και την αισθητική που συνδέεται με την αρχιτεκτονική 
κληρονομιά. Ο εμπειρογνώμονας πρέπει να θέσει 
μια πολύ συνεπή τεχνολογική βάση υπολογισμού, 
ενεργητικής συμπεριφοράς κ.λπ., λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη την κατασκευή του κτιρίου και τις αισθητικές, 
ιστορικές και αρχιτεκτονικές του αξίες.

1.4. Στόχοι του προγράμματος Smart 
Rehabilitation 3.0 
Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος 
κατάρτισης, για τον κόσμο της μηχανικής και της 
αρχιτεκτονικής, κοινό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 
οποίο να ανταποκρίνεται στην ανάγκη εκπαίδευσης 
πραγματικών ειδικών στον ευρωπαϊκό υπο-τομέα 
αποκατάστασης,  επανάχρησης και συντήρησης. 
Ο επαγγελματίας αυτός θα είναι εκπαιδευμένος 
να αλληλοεπιδρά με τους ιδιοκτήτες κτιρίων, 
να κατανοεί τις ανάγκες τους και με την τεχνική 
ικανότητα να διαχειρίζεται έργα αποκατάστασης 
και επανάχρησης που απαιτεί κάθε περίπτωση, 
φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και 
δημιουργικότητας. Παράλληλα θα έχει σεβασμό 
στις παραδοσιακές τεχνικές και θα είναι έτοιμος να 
εισαγάγει τις πιο καινοτόμες τεχνικές και νέα υλικά 
που προσφέρει η αγορά, προσαρμόζοντας πάντα 
τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του κάθε 
κτιρίου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί και πάλι ότι η 
αποκατάσταση και η επανάχρηση απαιτούν ισορροπία 
δύο συμπληρωματικών ειδικοτήτων: τεχνολογικών, 
που σχετίζονται με τον κόσμο της μηχανικής και 
καλλιτεχνικών, που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, 
την αισθητική και τις πολιτιστικές αξίες. Η κατάρτιση 
του ειδικού αποκατάστασης πρέπει να καλύπτει αυτούς 
τους δύο τομείς γνώσης, προκειμένου να παρέχει 
επαρκή ανταπόκριση στις απαιτήσεις ενός πολύ 
ενεργού οικονομικού τομέα, λαμβάνοντας όμως υπόψη 
και μια κοινωνική συνιστώσα, απαραίτητη για αυτό το 
είδος παρέμβασης. 

Ο γενικός στόχος του έργου αυτού είναι να εμβαθύνει 
τη γνώση σχετικά με τα υφιστάμενα σύγχρονα 
τεχνολογικά εργαλεία για την αξιολόγηση της 
οικοδόμησης μέσω της συνεργασίας μεταξύ διεθνών 

1.3.Αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
κοινωνικής πραγματικότητας 
Η παρέμβαση στα υφιστάμενα κτίρια είναι ένας 
πολύ ενεργός κατασκευαστικός υπο-τομέας σε κάθε 
ευρωπαϊκή χώρα, με μέση δραστηριότητα μεγαλύτερη 
από το 50% του συνόλου του κατασκευαστικού 
τομέα στην Ευρώπη. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι τα 
ποσοστά δεν είναι ίσα για κάθε χώρα: μερικά φτάνουν 
το 20% ενώ άλλα υπερβαίνουν το 70% της συνολικής 
δραστηριότητας, με αποτέλεσμα μια γενική αύξηση 
των δραστηριοτήτων αποκατάστασης και συντήρησης 
για τη βελτίωση του γηράσκοντος ευρωπαϊκού 
κτιριακού αποθέματος. Αυτή η δραστηριότητα είναι 
πολύ πιο αποτελεσματική από τη νέα οικοδόμηση 
από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική 
άποψη. Επί του παρόντος, δεδομένης της πολιτικής 
και κοινωνικής δέσμευσης, απαιτούνται ουσιαστικές 
αλλαγές για τον κατασκευαστικό τομέα και είναι μια 
εξαιρετική ευκαιρία να ενσωματωθούν βελτιώσεις στα 
συστήματα διαχείρισης του τομέα και να εισαχθεί το 
BIM (Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κτηρίων) ως 
ένα τυπικό μοντέλο εργασίας μεγάλης χρησιμότητας. 
Ταυτόχρονα, οι επαγγελματίες κτιρίων και κατασκευών 
πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν 
σύγχρονες τεχνολογίες για την παρέμβαση στο 
υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα. Δυστυχώς, αυτός 
ο κύριος υπο-τομέας στην Ευρώπη,  δηλαδή ο 
τομέας της αποκατάστασης, της επανάχρησης και 
της συντήρησης, έχει μια σημαντική ανάγκη που 
σχετίζεται με την έλλειψη ειδικών επαγγελματιών 
εμπειρογνωμόνων, επειδή τα περισσότερα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια επικεντρώνουν την κατάρτισή τους σε 
νέες κατασκευαστικές δραστηριότητες και όχι σε αυτόν 
τον τομέα. 

Με στόχο την ανταπόκριση στις προτεραιότητες 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την εκπαίδευση θα 
ληφθεί υπόψη ο χάρτης πορείας της ΕΕ για το άνοιγμα 
της εκπαίδευσης (04/2013). Αυτό σημαίνει ενίσχυση 
της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω 
νέων τεχνολογιών υπογραμμίζοντας ότι «ο κόσμος 
της μάθησης και της διδασκαλίας στην Ευρώπη είναι 
ακόμα παραδοσιακός». Για να αναδιαμορφωθεί όμως 
επιτυχώς η εκπαίδευση απαιτείται «το άνοιγμά της 
προς την αξιοποίηση των σημαντικών οφελών που 
μπορεί να προσφέρει η ψηφιακή επανάσταση”. 

Η ικανοποίηση αυτής της τάσης και η καινοτομία στο 
σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη δημιουργία 
των θεμελίων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση 
ενός “ειδικού επαγγελματία στην αποκατάσταση 
κτιρίων” είναι ο θεμελιώδης στόχος του έργου 
Smart Rehabilitation 3.0. Ως εκ τούτου, το Έργο 
εντάσσεται στις προτεραιότητες της στρατηγικής 
ανάπτυξης της Ευρώπης του 2020 όσον αφορά 
την απασχόληση και την εκπαίδευση, λαμβάνοντας 
υπόψη τον Οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την εκπαίδευση (04/2013) που βελτιώνει την 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων μέσω 
νέων τεχνολογιών και τονίζει την “έλλειψη ποιοτικού 
ψηφιακού περιεχομένου σε όλες τις γλώσσες, 
τα θέματα και τις ανάγκες.” Ομοίως, θέλουμε να 
ανταποκριθούμε στη στρατηγική κατασκευής 2020 για 
τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού 
τομέα και των εταιρειών του (2012), ιδίως στο Σχέδιο 
Δράσης που σχετίζεται με τον στόχο τη «βελτίωση 
της εξειδικευμένης κατάρτισης και του ελκυστικότερου 
τομέα, ιδιαίτερα για τους τεχνικούς πεδίου, τα τεχνικά 
κολέγια και τα πανεπιστήμια. Απαιτείται καλύτερη 
πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες 
και προσόντα, προσέλκυση επαρκούς αριθμού 
φοιτητών στα σχετικά κατασκευαστικά επαγγέλματα 



2. Ορισμός του προφίλ του «Ειδικού 
στην Αποκατάσταση Κτιρίων» 

Ο ορισμός του νέου επαγγελματικού προφίλ ως 
“Ειδικός στην Αποκατάσταση Κτιρίων”, ήταν το 
αποτέλεσμα μιας διαδικασίας προβληματισμού μεταξύ 
των διαφόρων εταίρων, η οποία συμπληρώθηκε 
από τις απόψεις των διαφόρων παραγόντων που 
συμμετείχαν στις συνεδριάσεις των Συμβουλευτικών 
Επιτροπών που οργανώθηκαν. Στις συμβουλευτικές 
αυτές επιτροπές συμμετείχαν εκπρόσωποι των 
διαφόρων υπηρεσιών, καθηγητές πανεπιστημίου 
και διάφοροι παράγοντες που εμπλέκονται στην 
αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίων (καθώς 
και επαγγελματικές ενώσεις, εμπειρογνώμονες του 
κλάδου, εξειδικευμένες εταιρείες κλπ). Ως βάση 
αναφοράς του προβληματισμού αυτού, ελήφθησαν 
υπόψη οι συνεισφορές των εμπλεκομένων σχετικά 
με την τρέχουσα κατάσταση και τις απαιτήσεις στις 
διάφορες χώρες, που παρέχονται από τους εταίρους 
του έργου. 

Παρακάτω, παρουσιάζουμε το αποτέλεσμα 
των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 
διαφορετικές συναντήσεις, αναζητώντας έναν κοινό 
παρονομαστή που συγκεντρώνει όλες τις ανησυχίες 
και τις ευαισθησίες για την επίτευξη ενός “ευρωπαϊκού 
οράματος” του επαγγελματικού προφίλ του “Ειδικού 
στην Αποκατάσταση Κτιρίων”. 

- Είναι κατανοητό ότι η αποκατάσταση δεν είναι 
μια απλή έννοια αλλά εξαρτάται από τον στόχο 
της παρέμβασης και την κλίμακα που εξετάζεται. 
Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε προσεγγίσεις που 
επικεντρώνονται περισσότερο στην κληρονομιά, 
τις ιστορικές και συμβολικές αξίες (τις οποίες 
θα θεωρήσουμε συνήθως ως αποκατάσταση) ή 
προσεγγίσεις στις οποίες οι αξίες χρήσης έχουν 
προτεραιότητα (τις οποίες συνήθως θεωρούμε 
επανάχρηση).
- Ομοίως, η δράση σε επίπεδο γειτονιάς 
διαφοροποιείται από εκείνη σε επίπεδο ενός 
συγκεκριμένου κτιρίου. Οι δημόσιες παρεμβάσεις 
αντιπαραβάλλονται επίσης με τις ιδιωτικές. Από την 
άλλη πλευρά, οι απαιτήσεις αποκατάστασης είναι 
πολύ διαφορετικές από αυτές της βελτίωσης του 
κοινωνικού οικοτόπου. 
- Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρείται ότι 
υπάρχουν διαφορετικοί τομείς γνώσης και σε κάθε 
έναν από αυτούς υπάρχει ένα μέρος βασικής και 
κοινής γνώσης και ένα μέρος εξειδίκευσης. Ένας 
εμπειρογνώμονας αποκατάστασης κτιρίων πρέπει 
να έχει μια γενική γνώση και να βασίζεται στη γνώση 
ειδικών όταν είναι απαραίτητο, αρχίζοντας από μια 
βάση τεχνικών, κοινωνικών και νομικών γνώσεων, 
με σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της διαχείρισης, της 
διαμεσολάβησης και της ηγεσίας. 
- Υπό αυτήν την έννοια, εκτιμάται ότι ένα από τα 
κλειδιά είναι η συνεργατική και πολυεπιστημονική 
εργασία των διαφόρων παραγόντων που 
συμμετέχουν στον κύκλο ζωής ενός έργου. Οι 
παράγοντες αυτοί πρέπει να ενσωματωθούν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων το συντομότερο 
δυνατό. 
- Είναι απαραίτητο να υπάρχει καλή κατανόηση 
και συμμετοχή σε όλα τα στάδια μιας επέμβασης 
αποκατάστασης ή επανάχρησης, ξεκινώντας από την 
πρώτη επαφή με το κτίριο, με τη διάγνωση, για να 
μπορέσουμε να προβούμε στις πρώτες υποθέσεις 
του έργου, για να καθορίσουμε σωστά το εκτελεστικό 
έργο. Είναι σημαντική η παρακολούθηση της 
εκτέλεσης και η εξέταση της ωφέλιμης ζωής με την 

εταίρων και, κατά συνέπεια, να αναβαθμίσει τα 
υφιστάμενα εργαλεία κατάρτισης και τα προγράμματα 
σπουδών επαγγελματικών προσόντων, προκειμένου 
να δημιουργήσει ένα ανανεωμένο προφίλ ειδικών 
αποκατάστασης για τον  υφιστάμενο οικοδομικό 
τομέα. Το επιθυμητό επαγγελματικό προφίλ θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ικανότητες στη χρήση 
σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και πληροφοριών, 
καθώς και διαθέσιμων οργάνων και τεχνικών. Γι’ 
αυτό χρησιμοποιούμε την έννοια 3.0, ως ένα νέο 
παράδειγμα στην αλληλεπίδραση και στον τρόπο 
με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν με τις 
πληροφορίες. Όπως πιστεύουν οι επιστήμονες των 
υπολογιστών, αυτό το νέο παράδειγμα θα κάνει 
ακόμη πιο εύκολη και διαισθητική τη διαδικτυακή 
αλληλεπίδραση για τους επαγγελματίες, καθώς οι πιο 
έξυπνες εφαρμογές, όπως οι καλύτερες λειτουργίες 
αναζήτησης, δίνουν στους χρήστες αυτό ακριβώς που 
αναζητούν ως «ψηφιακή παιδεία». 

Πέρα από την καινοτομία που αντιπροσωπεύεται 
από την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών μεταξύ της 
παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια και των επαγγελματικών αναγκών 
του τομέα, η καινοτομία θα επιτευχθεί μέσω της 
ψηφιοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
όσον αφορά τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και την 
ενσωμάτωση τεχνολογιών της τελευταίας γενιάς σε 
εκπαιδευτικούς, μαθητές και επαγγελματίες. 

Έχοντας τη δυνατότητα να ορίσουν ένα νέο 
επαγγελματικό προφίλ και να αναπτύξουν ένα πλήρες 
πρόγραμμα κατάρτισης για την εφαρμογή του στον 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διάφορα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα μπορούν να ενώσουν δύο 
κόσμους (την ακαδημία και τον κόσμο της εργασίας). 
Δύο κόσμοι που συχνά βρίσκονται πολύ μακριά και 
συμβάλλουν στην αποκατάσταση και την επανάχρηση 
με εκπαιδευμένους επαγγελματίες με τις δεξιότητες 
που απαιτεί ο τομέας. 

Στη συνέχεια, το παρόν έγγραφο, ως το κύριο 
αποτέλεσμα του Intellectual Output 1 (παραδοτέο 
1) του έργου Smart Rehabilitation 3.0, εστιάζει στα 
ακόλουθα συγκεκριμένα θέματα: 

- Ορισμός του προφίλ για έναν «ειδικό 
αποκατάστασης κτιρίων» ως νέο επαγγελματικό 
προσόν. Αυτό το νέο επαγγελματικό προσόν πρέπει 
να προσφέρει τις κατάλληλες δεξιότητες για να 
μπορέσει να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες 
του τομέα αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίων.

- Ανάπτυξη ευέλικτου αναλυτικού προγράμματος 
για την εκπαίδευση του «Ειδικού στην Αποκατάσταση 
Κτιρίων» σχετικά με την παρέμβαση, με σύγχρονα 
τεχνολογικά εργαλεία, στο υφιστάμενο απόθεμα 
κτιρίων.

ολοκλήρωση της αποκατάστασης, με σωστή χρήση 
και συντήρηση. 
- Δεχόμενοι ότι η αποκατάσταση δεν έχει ένα 
μόνο νόημα, η παρέμβαση στα υπάρχοντα κτίρια 
περιλαμβάνει πολλές κοινές πτυχές που απαιτούν 
κοινές δεξιότητες και γνώσεις. Ως εκ τούτου, η 
βασική εκπαίδευση των ειδικών αποκατάστασης 
κτιρίων θα πρέπει να προέρχεται από τον κόσμο της 
αρχιτεκτονικής και της μηχανικής, οι οποίοι εντός 
των ειδικοτήτων τους έχουν έναν κοινό παρονομαστή 
που τους καθιστά κατάλληλους να αναλάβουν 
αυτήν την ειδικότητα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει 
ένα ολοκληρωμένο, γενικευμένο και κοινό όραμα, 
το οποίο να ξέρει πώς να βασίζεται σε διάφορες 
ειδικότητες για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, 
είναι σημαντική η συνάφεια της διαχείρισης της 
αποκατάστασης, ειδικά ολόκληρης της διαδικασίας 
αποκατάστασης, όχι μόνο του έργου αλλά και της 
εκτέλεσης. 
- Όταν μιλάμε για τη διαδικασία αποκατάστασης, 
θεωρούμε διαφορετικά επαγγελματικά προφίλ 
εξειδικευμένα σε διαφορετικές τεχνικές και γνώσεις, 
απόλυτα συντονισμένα. Με αυτήν την έννοια, είναι 
επίσης απαραίτητο να εκπαιδεύσουμε τους τεχνίτες 
που πρέπει να εκτελέσουν τα έργα, χρησιμοποιώντας 
τόσο παραδοσιακές τεχνικές εφαρμογής σε κτίρια 
διαφορετικών περιόδων όσο και πιο καινοτόμων 
τεχνικών που μας προσφέρει σήμερα ο τομέας και οι 
βιομηχανικές κατασκευαστικές αγορές. 
- Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, το προφίλ του 
Ειδικού στην Αποκατάσταση έχει οριστεί ως αυτό 
ενός επαγγελματία, αρχιτέκτονα ή μηχανικού 
κτιρίου, ο οποίος διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες (ειδική 
κατάρτιση) ή έχει επαρκή εμπειρία σε διάφορους 
τομείς γνώσης, χωρίς απαραίτητα να είναι ειδικός 
σε καθένα από αυτά, σε σχέση με τα θέματα που 
αφορούν την αποκατάσταση κτιρίων.
- Αυτοί οι ειδικοί θα μπορούν να πραγματοποιούν 
απλές διαγνωστικές διαδικασίες ή να συνεργάζονται 
με εξειδικευμένους διαγνωστικούς. Συγκεκριμένα, 
ο ειδικός θα συμμετάσχει στην αξιολόγηση της 
σημασίας της κληρονομιάς. 
- Αυτοί οι επαγγελματίες θα έχουν συγκεκριμένες 
τεχνικές γνώσεις σχετικά με την παρέμβαση σε 
δομικές πτυχές, δομικά υλικά, τεχνικές κατασκευής, 
εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων. Θα είναι οι επαγγελματίες 
ειδικοί στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης και 
διαχείρισης κατασκευών. 
- Θα έχουν συγκεκριμένες γνώσεις, χωρίς να είναι 
ειδικοί, για τη διαχείριση έργων και διαδικασιών 
αποκατάστασης, διαμεσολάβησης και ηγεσίας 
διαδικασιών και πολυεπιστημονικών ομάδων. 
- Αυτοί οι εμπειρογνώμονες θα έχουν πρόσβαση στην 
ισχύουσα νομοθεσία και θα είναι εξοικειωμένοι με 
τα προηγμένα ψηφιακά εργαλεία που εφαρμόζονται 
στην επαγγελματική τους εργασία (διαβούλευση 
με βάση δεδομένων, εργαλεία υπολογισμού και 
προσομοίωσης, HBIM, ....). 

2.1 Στόχοι Αποκατάστασης και 
Επανάχρησης Κτιρίων
Αναλύσαμε το θέμα της αποκατάστασης ως 
βασικό ζήτημα της ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία 
οδήγησε στην ενσωμάτωση της αποκατάστασης 
και της βιωσιμότητας (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 
οικονομικά και πολιτιστικά) μέσω τριών μεγάλων 
σταδίων έως ότου φθάσουμε στην Αποκατάσταση 
3.0. Το Rehabilitation 3.0 είναι το νέο μοντέλο 
προσανατολισμένο σε μια κοινωνική, οικονομική, 
πολιτιστική και, φυσικά, περιβαλλοντική ανάπτυξη. 
Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν 

πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη όλες τις 
επιπτώσεις και τις δυνατότητες της αποκατάστασης και 
θα τις μετατρέπουν σε στόχους.

Μέχρι τη δεκαετία του 1970, η αποκατάσταση 
περιστρεφόταν κυρίως γύρω από την ιδέα των 
ουσιαστικών βελτιώσεων για τη σταδιακή ενημέρωση 
των κτιρίων, την ανταπόκριση στις άμεσες απαιτήσεις 
και την αποφυγή μη αναστρέψιμης υποβάθμισης. 
Μπορούμε να το προσδιορίσουμε ως Rehabilitation 
1.0, στο οποίο όλα αναπτύσσονται από χαμηλό τεχνικό 
επίπεδο και χωρίς μελλοντικό έργο.

Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1970, στην Ευρώπη, 
τα διάφορα κράτη άρχισαν μια πραγματική δέσμευση 
για το τομέα της αποκατάστασης. Η νομοθεσία 
θεσπίζεται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, δημιουργούνται δημόσιοι οργανισμοί για την 
προώθησή τους, εφαρμόζεται κοινωνική βοήθεια για 
τη διευκόλυνση των επενδύσεων και ξεκινά μια δειλή 
παρουσία αυτού του περιεχομένου στα πανεπιστήμια. 
Είναι αυτό που μπορούμε να προσδιορίσουμε ως 
Rehabilitation 2.0, όπου η δραστηριότητα αυξάνεται 
με πολύ διαφορετικό τρόπο στα διάφορα ευρωπαϊκά 
κράτη, είναι επαγγελματική, οι στόχοι εστιάζονται στην 
εγγύηση της ασφάλειας των κτιρίων, αλλά διατηρούνται 
ορισμένα εμπόδια για την πλήρη ανάπτυξή τους.

Σήμερα φτάσαμε στο μοντέλο Rehabilitation 3.0, το 
οποίο διευρύνει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες και 
τους στόχους της αποκατάστασης, αφού έχει γίνει ο 
πραγματικός κινητήρας των τοπικών και κοινωνικών 
οικονομιών και του αποδίδεται θεμελιώδης ρόλος 
για την επίτευξη των βασικών προκλήσεων για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και 
την επίτευξη μιας κοινωνίας χωρίς άνθρακα έως το 
2050, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση του 
δομημένου κτιριακού αποθέματος. Η αποκατάσταση 
έχει επίσης αποδειχθεί ότι αποτελεί μεγάλη πηγή 
ποιοτικών θέσεων εργασίας. Αυτό απαιτεί πρωτοφανή 
πολυεπιστημονική συνεργασία μεταξύ τεχνικών 
επιστημών, τεχνολογιών, κοινωνικών επιστημών, 
τεχνών, ανθρωπιστικών επιστημών και των ολοένα 
και πιο ουσιαστικών δεξιοτήτων. Όσον αφορά την 
ευημερία και την υγεία, υπάρχουν πολλές μελέτες που 
δείχνουν πως η αποκατάσταση έχει καθοριστικές και 
σχετικές επιπτώσεις στην υγεία, το προσδόκιμο ζωής 
και την ευημερία των οικογενειών στο κοινωνικό τους 
πλαίσιο. Όλα αυτά συνοδεύονται από μία από τις 
μεγαλύτερες καινοτομίες στον τομέα, όπως η εισαγωγή 
μηχανογραφημένων διαδικασιών BIM και HBIM, στο 
πλαίσιο βελτίωσης κατά 9% της ικανότητας καινοτομίας 
των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών σύμφωνα με τις 
μετρήσεις του  Ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων 
καινοτομίας 2020.

Εν κατακλείδι, ο ρόλος της αποκατάστασης σε 
μελλοντικά συστήματα καινοτομίας, κοινωνικής 
συνοχής και ευημερίας των πολιτών, στο πολιτιστικό 
και δημιουργικό πνεύμα έχει πολύ σημαντικές 
μακροοικονομικές επιπτώσεις και μπορεί να είναι 
επαναστατικός για τις πολιτικές της ΕΕ, σε μια εποχή 
που οι μεγάλες επενδύσεις τα ταμεία ανασυγκρότησης 
και ανθεκτικότητας της ΕΕ, για την ανάκαμψη της 
ευρωπαϊκής οικονομίας ως αποτέλεσμα της κρίσης 
που προκάλεσε ο COVID-19, πρέπει να έχουν 
την αποκατάσταση ως έναν από τους θεμελιώδεις 
πυλώνες τους. 



2.1.1. Δραστηριότητα Αποκατάστασης 
και Επανάχρησης
Η δραστηριότητα αποκατάστασης έχει αποκτήσει 
τη δική της προσωπικότητα και μεγάλο ρόλο στον 
ευρωπαϊκό κτιριακό και κατασκευαστικό τομέα. 
Έχει αποδειχθεί ότι η αποκατάσταση κτιρίων είναι 
ένας πολύ σταθερός τομέας, ο οποίος κατάφερε να 
περάσει τις πιο οξείες φάσεις της κρίσης με απώλειες 
πολύ χαμηλότερες από αυτές που υπέστη ο τομέας 
των νέων κατασκευών χωρίς μεγάλες αυξήσεις ή 
μειώσεις στη δραστηριότητά του, παρά τις αστάθειες 
στον κλάδο. Το 2018, η Ευρώπη ξεπέρασε το ρεκόρ 
ανακαίνισης κτιρίων που είχε οριστεί το 2008 καθώς η 
ανακαίνιση έγινε μια ώριμη αγορά, η οποία έχει φτάσει 
σε ένα τεράστιο μέγεθος, αλλά κινείται αργά, καθώς η 
αποστολή της είναι να εξασφαλίσει την ανθεκτικότητα 
και την καλή απόδοση κτιρίων που έχουν ήδη 
κατασκευαστεί. Κατά τη δεκαετία του 2000, το μερίδιο 
αγοράς ανακαίνισης στην Ευρώπη ήταν 35% του 
συνολικού κατασκευαστικού τομέα και το 2010 έφτασε 
το 42%. Αν αναφερόμαστε μόνο στην οικοδομική 
δραστηριότητα, η αποκατάσταση και η επανάχρηση 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% του 
ενεργού επιχειρηματικού όγκου εδώ και 4 δεκαετίες.

Αν και είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι επιπτώσεις 
που θα έχει η πανδημία στην αγορά ακινήτων και 
στη δραστηριότητα του κατασκευαστικού τομέα 
μεσοπρόθεσμα, από σήμερα (Απρίλιος 2021) έχει 
ήδη σημειωθεί πτώση στη δραστηριότητα των νέων 
κατασκευών κατά μέσο όρο 15% στη διάρκεια ενός 
έτους. Με αυτή την έννοια, πρέπει να τονίσουμε 
την καλύτερη απόδοση της δραστηριότητας της 
αποκατάστασης, η οποία έδειξε για άλλη μια φορά 
τη μεγάλη ανθεκτικότητά της σε δύσκολους καιρούς 
η οποία έχει μειωθεί μόνο κατά 5% κατά μέσο όρο, 
έχοντας ήδη αρχίσει την ανάκαμψή της, παρά το 
γεγονός ότι το τέλος της η πανδημία είναι ακόμα 
αβέβαιο.

Μία από τις σημαντικές ιδιότητες της αποκατάστασης 
είναι ότι παραμένει σταθερή και λειτουργεί ως 
ρυθμιστής της αγοράς και της δραστηριότητας 
του τομέα. Αυτό είναι δυνατό χάρη στους στόχους 
που θέτει και στους οποίους ανταποκρίνεται, 
που σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων και βρίσκεται μακριά από κερδοσκοπικές 
κινήσεις στη νεόδμητη αγορά ακινήτων, που δεν έχουν 
καμία σχέση με τις ανάγκες του πληθυσμού. Οι στόχοι 
της βιώσιμης αποκατάστασης, που επικεντρώνονται 
πάντα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
της, μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες πτυχές:

- Βελτίωση των συνθηκών δομικής ασφάλειας που 
προσφέρει το κτίριο.
- Προστασία του κτιρίου από διαρροές και υγρασία.
- Επισκευή, αναβάθμιση και τροποποίηση των 
γενικών εγκαταστάσεων αερίου, νερού, ηλεκτρικής 
ενέργειας ή υγιεινής του κτιρίου.
- Προσαρμογή των συνθηκών προσβασιμότητας 
αφαιρώντας τα αρχιτεκτονικά εμπόδια και 
εγκαθιστώντας ανελκυστήρες.
- Βελτιστοποίηση και βελτίωση του φωτισμού και του 
φυσικού αερισμού των σπιτιών.
- Βελτιστοποίηση ή ουσιαστική βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
- Ενσωμάτωση πρόσβασης σε οπτικοακουστικές 
υπηρεσίες, πληροφορίες και τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες.

Όταν μιλάμε για αποκατάσταση, σε ορισμένες 
περιπτώσεις εννοούμε τη διατήρηση των πολιτιστικών 
αξιών του κτηρίου και την ιστορικότητά του, αλλά η 
αποκατάσταση έχει το δικό της ιδιαίτερο χαρακτήρα 
όταν αφορά κτίρια μεγάλης πολιτιστικής αξίας και 
συχνά ακατοίκητα. Οι παρεμβάσεις εστιάζονται 
ουσιαστικά στη διαφύλαξη αυτών των αξιών, 
ως άφθαρτο μάρτυρα του πολιτισμού και των 
παραδόσεων της τοπικής κοινωνίας. Συνεχώς 
αναζητείται ισορροπία μεταξύ αυτών των πολιτιστικών 
αξιών και των πιθανών χρήσεων του μνημειακού 
κτιρίου, που καταλήγει να εγγυάται τη διατήρησή του 
με την πάροδο του χρόνου.

Οι πτυχές της δομικής ασφάλειας ή η επιδιόρθωση 
των παθολογιών κατασκευής είναι απολύτως 
απαραίτητες σε κάθε κτίριο που έχει αδυναμίες και 
προβλήματα κατασκευής. Σήμερα, οι προτεραιότητες 
και οι νέες απαιτήσεις, που σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα, οδηγούν στην 
αναγκαιότητα υποβολής κτιρίων που βρίσκονται 
σε καλή κατάσταση, σε ενεργειακή αναβάθμιση για 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αυξάνοντας 
την άνεση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει πλούσια 
νομοθεσία που αποσκοπεί σε αυτούς τους στόχους 
και πολλά αιτήματα τίθενται στις χώρες μέλη για 
την προώθηση δραστηριοτήτων αποκατάστασης. 
Χωρίς αμφιβολία, τα πιο σημαντικά στην περίπτωσή 
μας είναι: η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με το 
κύμα ανακαίνισης, και αυτή που προκύπτει από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2018/844, η οποία απαιτεί από 
όλες τις χώρες μέλη να καταρτίσουν μια στρατηγική 
αποκατάστασης.

2.1.2 Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
και Ρεύμα Ανακαίνισης
Η αποκατάσταση και η βελτίωση του κτιριακού 
αποθέματος στην ΕΕ θα βοηθήσει να ανοίξει ο 
δρόμος για ένα σύστημα απαλλαγμένο από άνθρακα 
και καθαρή ενέργεια, καθώς ο τομέας των κτιρίων 
είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές 
ενέργειας στην Ευρώπη, υπεύθυνος για περισσότερο 
από το ένα τρίτο των εκπομπών της ΕΕ. Σημαίνει 
την αποκατάσταση τόσο των δημόσιων όσο και των 
ιδιωτικών κτιρίων ως ουσιαστικό μέτρο σε αυτό το 
πλαίσιο και έχει επισημανθεί στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία ως βασική πρωτοβουλία για την προώθηση 
της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα και την επίτευξη 
των στόχων.

Το κύμα ανακαίνισης θα αντιμετωπίσει τα τρέχοντα 
χαμηλά ποσοστά (περίπου 1%) απαλλαγής από 
άνθρακα και αποκατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ 
και θα αντιμετωπίσει τα εμπόδια για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της 
ΕΕ. Επί του παρόντος, περίπου το 75% του κτιριακού 
αποθέματος είναι ενεργειακά αναποτελεσματικό, 
αλλά σχεδόν το 80% των σημερινών κτιρίων θα 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται μέχρι το 2050. 
Η αποκατάσταση είναι τότε μια σημαντική ευκαιρία 
για ενεργειακά κέρδη και οικονομική ανάπτυξη 
καθώς παρέχει θέσεις εργασίας και ενισχύει τον 
κατασκευαστικό τομέα, που κυριαρχείται σε μεγάλο 
βαθμό από τις τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας 
παράλληλα τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης. Συνεπώς, η αποκατάσταση κτιρίων είναι 
κεντρική για την οικονομική ανάκαμψη μετά τον 
COVID 19 και αναφέρεται συγκεκριμένα στο σχέδιο 
ανάκαμψης που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 27 Μαΐου 2020.

Η στρατηγική του κύματος ανακαίνισης (δημιουργία 
πράσινων κτιρίων, δημιουργία θέσεων εργασίας, 
βελτίωση της ζωής) δημιουργεί τώρα μέτρα που 
συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της δέσμης καθαρής 
ενέργειας για όλους τους Ευρωπαίους. Ιδιαίτερα η 
απαίτηση από κάθε χώρα της ΕΕ να δημοσιεύει μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική αποκατάστασης κτιρίων 
(LTRS), περαιτέρω πτυχές της τροποποιητικής 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΕΕ) 
2018/844) και πτυχές που σχετίζονται με τα κτίρια της 
εθνικής κάθε κράτους μέλους καθώς και ενεργειακά 
και κλιματικά σχέδια (NECP). Ως προπαρασκευαστικό 
βήμα, η Επιτροπή δημοσίευσε έναν χάρτη πορείας 
για την πρωτοβουλία τον Μάιο του 2020, με περίοδο 
ανατροφοδότησης του κοινού, και τον Ιούνιο, μια 
δημόσια διαβούλευση τροφοδότησε την προετοιμασία 
αυτής της πρωτοβουλίας από την Επιτροπή.

Μια στρατηγική πρωτοβουλία του κύματος Ανακαίνισης 
για τα επόμενα χρόνια εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 
2020 για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων. Η Επιτροπή στοχεύει να διπλασιάσει 
τουλάχιστον τα ποσοστά αποκατάστασης τα επόμενα 
δέκα χρόνια και να διασφαλίσει ότι οι αποκαταστάσεις 
οδηγούν σε υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και 
αποδοτικότητα πόρων. Αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα 
ζωής των ανθρώπων που ζουν, χρησιμοποιώντας τα 
κτίρια, θα μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
στην Ευρώπη, θα ενισχύσει την ψηφιοποίηση και 
θα βελτιώσει την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση υλικών. Μέχρι το 2030, μπορούν 
να αποκατασταθούν 35 εκατομμύρια κτίρια και 
να δημιουργηθούν έως και 160.000 επιπλέον 
πράσινες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό 
τομέα. Τα κτίρια ευθύνονται για περίπου το 40% της 
ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ και το 36% των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από ενέργεια. Αλλά 
μόνο το 1% των κτιρίων υποβάλλεται σε ενεργειακά 
αποδοτική αποκατάσταση κάθε χρόνο, επομένως η 
αποτελεσματική δράση είναι ζωτικής σημασίας για 
να καταστεί η Ευρώπη ουδέτερη από το κλίμα έως 
το 2050. Με σχεδόν 34 εκατομμύρια Ευρωπαίους να 
μην μπορούν να αντέξουν οικονομικά να διατηρούν 
τα σπίτια τους ζεστά, οι δημόσιες πολιτικές για την 
προώθηση ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας, την υποστήριξη της υγείας και της ευημερίας 
των ανθρώπων και τη μείωση των ενεργειακών τους 
λογαριασμών. Η στρατηγική δίνει προτεραιότητα στη 
δράση σε τρεις τομείς:

- Απανθρακοποίηση της θέρμανσης και της ψύξης.
- Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και των 
κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις.
- Αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων όπως σχολεία, 
νοσοκομεία και διοικητικά κτίρια.

Η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση των 
υφιστάμενων εμποδίων σε όλη την αλυσίδα 
αποκατάστασης, από τη σύλληψη ενός έργου έως τη 
χρηματοδότησή του και την ολοκλήρωσή του, με ένα 
σύνολο μέτρων πολιτικής, εργαλεία χρηματοδότησης 
και μέσα τεχνικής βοήθειας. Το κύμα ανακαίνισης δεν 
αφορά μόνο το να γίνουν τα υπάρχοντα κτίρια πιο 
ενεργειακά αποδοτικά και κλιματικά ουδέτερα. Μπορεί 
να προκαλέσει μια μεγάλης κλίμακας μεταμόρφωση 
των πόλεων και του δομημένου περιβάλλοντός 
μας. Μπορεί να είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσετε μια 
μελλοντική διαδικασία για να ταιριάξετε τη βιωσιμότητα 
με το στυλ. Η κρίση COVID-19 έχει στρέψει τα φώτα 
της δημοσιότητας στα κτίριά μας, τη σημασία τους 
στην καθημερινή μας ζωή και τις ευθραυστότητές τους. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, το σπίτι ήταν 
το επίκεντρο της καθημερινής ζωής για εκατομμύρια 
Ευρωπαίους: ένα γραφείο για την τηλεργασία, ένα 
παιδικό σταθμό ή μια τάξη για παιδιά και μαθητές, για 
πολλούς ένα κέντρο για online αγορές ή ψυχαγωγία.

2.1.3 Οι μακροπρόθεσμες 
ευρωπαϊκές στρατηγικές. Ενεργειακή 
Αποκατάσταση ως κύριο θέμα. 
Το δεύτερο άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 για 
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αναφέρει: Κάθε 
κράτος μέλος θεσπίζει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική 
αποκατάστασης για να υποστηρίξει την αποκατάσταση 
του εθνικού αποθέματος οικιστικών και μη οικιστικών 
κτιρίων, και μετατροπή τους σε κτίρια με υψηλή 
ενεργειακή απόδοση απαλλαγμένα από εκπομπές 
άνθρακα μέχρι το 2050, διευκολύνοντας την οικονομικά 
αποδοτική μετατροπή των υφιστάμενων κτιρίων σε 
κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας. Η Συμφωνία 
του Παρισιού του 2015 για την κλιματική αλλαγή, 
ακολουθώντας την 21η Διάσκεψη / Σύμβαση -πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 
(COP 21) ενισχύει τις προσπάθειες της Ένωσης να 
απαλλαγεί το κτιριακό της απόθεμα από εκπομπές 
άνθρακα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το 50% 
της τελικής κατανάλωσης της ΕΕ χρησιμοποιείται για 
θέρμανση και ψύξη κτιρίων, η επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα συνδέεται με 
τις ευρωπαϊκές προσπάθειες αποκατάστασης του 
κτιριακού αποθέματός της δίνοντας προτεραιότητα 
στην ενεργειακή απόδοση.

Κάθε μακροπρόθεσμη στρατηγική περιλαμβάνει 
μια επισκόπηση του εθνικού κτιριακού αποθέματος, 
ορισμένες οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις 
για την αποκατάσταση των σχετικών κτιρίων 
κατά διαφορετικούς τύπους και κλιματικές ζώνες, 
τις πολιτικές και τις δράσεις για την τόνωση της 
αποκατάστασης κτιρίων (ιδιωτικών και δημόσιων), με 
στόχο την αναβάθμιση των τμημάτων του κτιριακού 
αποθέματος με τη χειρότερη απόδοση. Επιπλέον, η 
στρατηγική πρέπει να προωθήσει έξυπνες τεχνολογίες 
καθώς και δεξιότητες και γνώσεις στον τομέα και να 
εκτιμήσει την αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας και 
τα ευρύτερα οφέλη που σχετίζονται με την υγεία, την 
ασφάλεια και την ποιότητα του αέρα.

Η δέσμευση για ενεργειακή αποκατάσταση των 
δομημένων αποθεμάτων των κρατών μελών γίνεται 
ισχυρότερη και πιο αποφασιστική από την πλευρά 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο σκοπός 
αντικατοπτρίζεται στην Πράσινη Συμφωνία που 
παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 
2020, στο «Κύμα Ανακαίνισης». Αυτή η φιλοδοξία 
αντανακλάται επίσης στην επέκταση του περιεχομένου 
και του συγκεκριμένου χαρακτήρα που πρέπει να 
έχει η μακροπρόθεσμη στρατηγική ανανέωσης, 
που αποκτήθηκε μετά τη δημοσίευση της Οδηγίας 
2018/844/ΕΕ. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική κάθε 
κράτους μέλους καθορίζει έναν χάρτη πορείας με 
μέτρα και δείκτες προόδου, με στόχο το 2050 τη 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
80-95 %, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ενεργειακά 
αποδοτικό κτίριο, και προκειμένου να διευκολυνθεί η 
οικονομικά αποδοτική αποκατάσταση. 

Θεωρήσαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να 
παρουσιαστεί η σημασία της αποκατάστασης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και οι ανάγκες για τη σωστή 
εφαρμογή της ήταν η διατύπωση μιας σύντομης 
περίληψης αυτών των εθνικών στρατηγικών, 
που εκπονήθηκαν πρόσφατα, για τις χώρες που 



3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων

Οι συζητήσεις γύρω από τον ορισμό του 
επαγγελματικού προφίλ του ειδικού στην 
αποκατάσταση κτιρίων και στον καθορισμό των 
καθηκόντων του καθ’ ‘όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
αποκατάστασης, μας επέτρεψαν να εντοπίσουμε 
τις ικανότητες, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
τάσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί αυτός ο 
εμπειρογνώμονας. Το κενό μεταξύ του ακαδημαϊκού 
και του παραγωγικού τομέα έχει επίσης αναλυθεί 
ώστε να μπορέσει να μειωθεί αυτό το χάσμα και 
ο ειδικός να επικεντρωθεί σε ό,τι χρειάζεται ο 
τομέας αποκατάστασης. Έτσι η διαδικασία της 
αποκατάστασης θα γίνει πιο αποτελεσματική και θα 
βοηθήσει περισσότερο την κοινωνία όσον αφορά 
την επανάχρηση, την ενεργειακή απόδοση και τη 
διατήρηση των αξιών της κληρονομιάς. Με βάση τα 
αποτελέσματα των συζητήσεων που πλαισιώνονται 
στην “δομή του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού 
συστήματος”, εντοπίστηκαν τα περιεχόμενα που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του 
νέου εμπειρογνώμονα. Σύμφωνα με αυτά, τα 
διαφορετικά συμμετέχοντα πανεπιστήμια θα μπορούν 
να προχωρήσουν στον ορισμό των διαφόρων 
εκπαιδευτικών ενοτήτων, του περιεχομένου τους, τον 
διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο, να καθορίσουν 
την οργάνωση της κατάρτισης, την παιδαγωγική 
μεθοδολογία, τις ομάδες υποστήριξης, τις διαδικασίες 
αξιολόγησης, τα κριτήρια κλπ.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
προγράμματος που ανταποκρίνεται στο καθορισμένο 
επαγγελματικό προφίλ, στηρίζεται στην προηγούμενη 
γνώση των πτυχιούχων στην αρχιτεκτονική και τη 
μηχανική στις διάφορες συμμετέχουσες χώρες. 
Σύμφωνα με το πιο πάνω, είναι δυνατόν να έχουμε 
ομοιογενή προγράμματα σπουδών, επικυρωμένα 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την κατάρτιση 
εμπειρογνωμόνων στην επανάχρηση και την 
αποκατάσταση του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος 
στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως 
συμφωνήθηκε, μέσω της συμμετοχής τους στις 
συμβουλευτικές επιτροπές του σχεδίου. Θα 
οδηγηθούμε δηλαδή σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
για τον κόσμο της μηχανικής και της αρχιτεκτονικής, 
που ανταποκρίνεται στο προαναφερθέν χάσμα, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αληθινών 
εμπειρογνωμόνων, μπορεί να γίνει μόνο μέσα από 
την καινοτομία. Δηλαδή η εκπαίδευση να γίνεται 
μέσα από ένα πρόγραμμα που ενσωματώνει τις 
τελευταίες τεχνολογίες, σε αυτό που αναφέρεται 
στην κατάρτιση τεχνικές και εργαλεία, όπως η γνώση 
των υλικών, αναζητώντας παράλληλα ισορροπία 
μεταξύ παραδοσιακών υλικών και πιο καινοτόμων 
συστημάτων κατασκευής που πρέπει να εφαρμόζονται 
σε έργα επανάχρησης και αποκατάστασης. 
Επιπλέον, απαιτείται η ενσωμάτωση του ψηφιακού 
κόσμου στον τομέα με την αποφασιστική χρήση 
των συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών (HBIM). 
Επιπλέον, η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρώνεται 
στις κοινωνικές πτυχές που περιλαμβάνονται τόσο 
την ευαισθητοποίηση του εμπειρογνώμονα έναντι 
διαφόρων πτυχών όπως η ενεργειακή φτώχεια, καθώς 
και την ανάπτυξη των ικανοτήτων του να διαχειριστεί 
πολύπλοκα κοινωνικά περιβάλλοντα με σεβασμό 
των διάφορων πολιτιστικών ταυτοτήτων που θα 
αναγνωριστούν σε μια διαδικασία αποκατάστασης. 
Η αποκατάσταση είναι μια πολιτιστική, καλλιτεχνική, 
τεχνολογική και εμπορική δράση, βασισμένη στον 
ανθρωπισμό, για τη διατήρηση των αξιών της 

συμμετέχουν στο Έργο της Έξυπνης Αποκατάστασης 
3.0. Στις στρατηγικές που παρουσιάζονται παρακάτω, 
μπορούμε να δούμε τη συνάφεια και τη συμβολή 
που θα έχει το έργο μας στους γενικούς στόχους της 
Ένωσης στον τομέα αυτό. 

2.2. Η διαδικασία αποκατάστασης.
Η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής πρέπει να τεθεί 
στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αναζωογόνησης και 
ανάπλασης της επικράτειας της οποίας αποτελεί 
μέρος, είτε αστικό είτε αγροτικό περιβάλλον. Πρέπει να 
νοηθεί ως παρέμβαση τόσο στο φυσικό περιβάλλον 
όσο και στον πληθυσμό που φιλοξενεί. Αποτελεί 
μια σειρά πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων που καθορίζουν το «κοινωνικό 
περιβάλλον», με κύριο στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης αυτού του πληθυσμού καθώς 
και της ποιότητας της περιοχής και του «χτισμένου» 
περιβάλλοντος, διατηρώντας και προωθώντας τις 
πολιτιστικές και κληρονομικές της αξίες. Ταυτόχρονα 
εγγυάται τη συνεπή προσαρμογή της στις ανάγκες της 
σύγχρονης ζωής. Η αποκατάσταση πρέπει να είναι μια 
αργή, προγραμματισμένη διαδικασία μετασχηματισμού 
με μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους 
και χωρίς γρήγορες ή ξαφνικές παρεμβάσεις. Πρέπει 
να αρχίσει με μια σταθερή πολιτική απόφαση που 
δεν οδηγεί στην εκτέλεση συγκεκριμένων έργων αλλά 
απαιτεί δράση και συνεχή αξιολόγηση σύμφωνα με την 
εξέλιξη της περιοχής και των κατοίκων της. 

Εστιάζοντας στο κτίριο, ως αντικείμενο προς 
αποκατάσταση, και στους διάφορους εμπλεκόμενους 
φορείς (ενοικιαστές-ιδιοκτήτες, BRE, πολυεπιστημονική 
ομάδα, οικοδόμοι και τεχνίτες, ...) μπορούμε να 
διακρίνουμε τέσσερα στάδια της διαδικασίας.

Ένα πρώτο στάδιο γνώσης του κτιρίου και των 
ενοίκων του. Αναπτύσσεται μέσω μιας προκαταρκτικής 
διάγνωσης που κάνει μια αρχική, αντικειμενική 
αξιοποίηση της πρότασης και του αντικειμένου 
παρέμβασης (το κτίριο και οι χρήστες του). Η 
πολυπλοκότητα του κτιρίου απαιτεί συνήθως ένα 
δεύτερο στάδιο γνώσης - Πολυεπιστημονικές μελέτες 
(Διάγνωση) - βασισμένες σε σχολαστική έρευνα για 
την ανάλυση κοινωνικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών 
και κατασκευαστικών πτυχών. Σε αυτό το πρώτο 
στάδιο ο “Ειδικός στη διάγνωση κτιρίων” έχει το πεδίο 
της επαγγελματικής του δράσης αν και για απλές 
περιπτώσεις το σχήμα του BRE είναι επαρκές.

Ένα δεύτερο στάδιο προβληματισμού και έργου. 
Αυτό το στάδιο διερευνά μεμονωμένα τα προβλήματα 
και τις αιτίες τους και παράγει μια επισκόπηση των 
δυνατοτήτων και των αδυναμιών του κτιρίου. Μετά 
από αυτό, ακολουθεί ο προβληματισμός και η λήψη 
αποφάσεων, συλλέγοντας τις ιδέες του πελάτη για 
τις εργασίες αποκατάστασης και επιδιώκοντας τη 
συμφιλίωσή τους με την πραγματικότητα του κτιρίου, 
τις αξίες κληρονομιάς του, τις οικονομικές δυνατότητες 
για επενδύσεις κ.λπ. Σε αυτό το σημείο τα κριτήρια της 
παρέμβασης επιβεβαιώνονται (πώς να διατηρηθεί, σε 
ποιο βαθμό να μεταμορφωθεί, κ.λπ.), και ως εκ τούτου 
πρέπει να διέπονται από μια σταθερή επαγγελματική 
ηθική. Και, τέλος, βάσει ορθών κριτηρίων, είναι 
πλέον δυνατό να υλοποιηθεί η ανάπτυξη του έργου 
αποκατάστασης, όπου συντάσσεται το έγγραφο του 
έργου, το οποίο επιτρέπει τη σύναψη συμβάσεων, την 
κατασκευή και τον έλεγχο της αποκατάστασης.

Το τρίτο στάδιο αντιστοιχεί στην εκτέλεση των 
εργασιών αποκατάστασης. Σε αυτό το σημείο, η 
συμβολή του κατασκευαστή και των συνεργατών 

του (τεχνίτες, αναστηλωτές, εξειδικευμένες εταιρείες, 
βιομηχανικοί προμηθευτές κ.λπ.) είναι θεμελιώδης. Η 
διαδικασία επιλογής του κατασκευαστή και η σύναψη 
συμφωνίας μαζί του (τα συμβατικά έγγραφα) είναι 
θεμελιώδη για την πραγματοποίηση του έργου, καθώς 
και ο ρόλος της διαχείρισης του έργου αποκατάστασης 
ως εγγυητή της ποιότητας της διαδικασίας και του 
αποτελέσματος της.

Το τελευταίο στάδιο είναι η χρήση και η συντήρηση 
του κτιρίου (που περιλαμβάνει μικρές εργασίες 
καθαρισμού, επισκευές και ανακαινίσεις που 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το καθορισμένο 
χρονικό πλαίσιο ή ημερολόγιο) καθ’ ‘όλη τη διάρκεια 
ζωής του κτιρίου έως τη μελλοντική αποκατάσταση. 
Ιδιαίτερα σημαντικές σε αυτό το στάδιο είναι οι 
περιοδικές επιθεωρήσεις για τον εντοπισμό ελλείψεων 
και νέων αναγκών πριν το κτίριο αρχίσει να εμφανίζει 
προβλήματα. 

κληρονομιάς. Το όραμα αυτό θα ενσωματωθεί επίσης 
σε οποιαδήποτε παρέμβαση αποκατάστασης, στο 
μέτρο που απαιτείται.

Είναι σαφές ότι διάφοροι επαγγελματίες πρέπει 
να συμμετέχουν με πειθαρχία στη διαδικασία 
επανάχρησης και αποκατάστασης και αυτό απαιτεί 
την πραγματική κατάρτιση που εγγυάται καλή 
επικοινωνία και τον κατάλληλο συντονισμό κατά 
την υλοποίηση των εργασιών, ακολουθώντας τα 
πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τους 
κανονισμούς που καθορίζονται διεθνώς. Παράλληλα οι 
επαγγελματίες του χώρου πρέπει να ανταποκριθούν 
στις τεχνικές, στις περιβαλλοντικές, τις οικονομικές 
και τις πολιτιστικές απαιτήσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Είναι επίσης απαραίτητο να αναπτυχθεί 
μια ολιστική προσέγγιση στα κτίρια, με βάση τον 
πλουραλισμό και την πολιτιστική πολυμορφία η οποία 
να γίνει αποδεκτή από επαγγελματίες, οικοδόμους 
και διοικήσεις. Η επανάχρηση και η αποκατάσταση 
προϋποθέτει τη δυνατότητα ανάλυσης και σύνθεσης. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική στον τομέα αυτό 
είναι διεπιστημονική, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
η κατάρτιση πρέπει επίσης να είναι πολυεπιστημονική. 
Υπάρχουν πολλές επιτυχημένες μέθοδοι για την 
επίτευξη της απαραίτητης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η επιλογή του τρόπου εκπαίδευσης θα εξαρτηθεί 
από την παράδοση και τη νομοθεσία κάθε χώρας, 
καθώς και το διοικητικό και οικονομικό πλαίσιο. Η 
ενεργός ανταλλαγή ιδεών και γνωμοδοτήσεων σχετικά 
με νέες προσεγγίσεις στην κατάρτιση μεταξύ των 
συμμετεχόντων πανεπιστημίων έχει ενθαρρυνθεί, 
δεδομένου ότι το συνεργατικό δίκτυο των ευρωπαϊκών 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι απαραίτητο 
για την επιτυχία αυτής της πρότασης. Τα σύντομα 
μαθήματα συνεχούς επαγγελματικής εξειδίκευσης 
μπορούν να επεκτείνουν την αρχική εκπαίδευση 
και την κατάρτιση των επαγγελματιών, αλλά τα 
μακροπρόθεσμα μαθήματα, όπως μεταπτυχιακά 
προγράμματα και πτυχία, θεωρούνται η καλύτερη 
αξιολογημένη μέθοδος για μια πραγματικά προηγμένη 
εξειδίκευση. Τα σύντομα μαθήματα μπορούν να 
ενισχύσουν συγκεκριμένες γνώσεις, αλλά δεν μπορούν 
να διδάξουν δεξιότητες ή να προσδώσουν μια βαθιά 
κατανόηση της επανάχρησης και της αποκατάστασης, 
μπορούν όμως να βοηθήσουν στην εισαγωγή 
κάποιων εννοιών και τεχνικών αποκατάστασης. 
Οι συμμετέχοντες στα μαθήματα εξειδίκευσης 
πρέπει να είναι επαγγελματίες που έχουν επαρκή 
βασική εκπαίδευση και έχουν ελάχιστη πρακτική 
επαγγελματική εμπειρία. Τα μαθήματα εξειδίκευσης 
μπορούν να είναι πολυεπιστημονικά με βασικά θέματα 
για όλους τους συμμετέχοντες και τα μαθήματα να 
επεκτείνουν τις δυνατότητες και / ή να συμπληρώσουν 
τα κενά στην προηγούμενη εκπαίδευση. Για να 
ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων 
αποκατάστασης κτιρίων, συνιστάται ιδιαίτερα μια 
πρακτική συνιστώσα κατάρτισης.

3.1. Καθορισμός των απαιτούμενων 
γνώσεων και δεξιοτήτων.
Για μια επιτυχημένη εκπαίδευση, ο ειδικός πρέπει να 
αποκτήσει και να κατακτήσει μια σειρά από γνώσεις και 
δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της 
καριέρας του. Αυτός ο επαγγελματίας πρέπει να είναι 
ενήμερος για το χαρακτήρα δημοσίου συμφέροντος 
του επαγγέλματός του, όπως:

- Ασφάλεια και ποιότητα της αρχιτεκτονικής και των 
κατασκευών του κτιρίου,
- Διατήρηση και αποκατάσταση της παγκόσμιας 



πολιτιστικής κληρονομιάς,
- Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, που 
αντιμετωπίζουν τις εκπομπές CO2,
- Διεθνείς κανονισμούς και εθνική/τοπική νομοθεσία, 
κανόνες και κανονισμούς,
- Βιώσιμη ανάπτυξη υποδομών και αστικού 
περιβάλλοντος,
- Ποιότητα ζωής και προστασία του περιβάλλοντος,
- Δημόσια υγεία με προηγμένη υγειονομική και 
κοινωνική υποδομή.

Επιπλέον, λόγω της φύσης του «ανοιχτού 
επαγγέλματος» του Ειδικού στη Συντήρηση Κτηρίων, 
αυτός ο ειδικός θα πρέπει επίσης να έχει γνώσεις σε 
διάφορους τομείς όπως:

- Φυσική, χημεία, βιολογία, μηχανική και υλικά,
- Ανθρωπιστικές επιστήμες και ιστορία,
- Σχεδιασμός και κατασκευή,
- Βιωσιμότητα,
- Δημόσια πολιτική και διοίκηση,
- Βασικά στοιχεία της επιχείρησης,
- Κοινωνικές επιστήμες,
- Ηθική συμπεριφορά,
- Δεξιότητες στη διαχείριση, την ηγεσία κ.λπ.

Ο εν λόγω εμπειρογνώμονας θα πρέπει επίσης να 
έχει ικανότητα στην εφαρμογή βασικών καλλιτεχνικών 
εργαλείων και εργαλείων μηχανικής, να μάθει, να 
αξιολογεί και να κατακτά τη νέα τεχνολογία, να 
επικοινωνεί, να συνεργάζεται, να διαχειρίζεται, 
να ηγείται και θα πρέπει να αγκαλιάζει τάσεις 
δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας, να έχει 
δέσμευση, περιέργεια, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, 
αισιοδοξία, σεβασμό και ανεκτικότητα, επιμέλεια και 
αυτοπειθαρχία.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση για τον ειδικό στη 
συντήρηση κτιρίων θα πρέπει να παράγει μια σειρά 
από επαγγελματίες με τις απαιτούμενες γνώσεις και 
δεξιότητες για τη σωστή εκτέλεση αυτής της καριέρας, 
οι οποίοι περιλαμβάνουν:

- Βασική αρχιτεκτονική ιστορία και η ικανότητα 
αναγνώρισης περιφερειακών διαφορών και 
στιλιστικών επιδράσεων που είναι εμφανείς στη 
δομή, καθώς και ικανότητα διάγνωσης, τεκμηρίωσης 
και ερμηνείας πληροφοριών που λαμβάνονται 
από εκτιμήσεις υφιστάμενων καταστάσεων και 
παθολογίας.
- Ηθικά, επιστημονικά και πρακτικά στοιχεία 
διατήρησης, τα οποία περιλαμβάνουν τη χρήση 
υλικών και εξοπλισμού στην πρακτική διατήρησης 
(π.χ. εργαστηριακές αναλύσεις, τρισδιάστατοι 
σαρωτές, θερμοκάμερες, θερμικοί και ανιχνευτές 
υγρασίας κ.λπ.), καθώς και διερεύνηση της σχέσης 
μεταξύ υλικών. Η μελέτη της φθοράς και οι τρόποι 
θεραπείας είναι επίσης απαραίτητες για έναν 
εμπειρογνώμονα αποκατάστασης κτιρίων.
- Πλήρης γνώση των απαραίτητων εργαλείων 
και μεθοδολογιών για τη βαθιά κατανόηση 
των πιθανών επεμβάσεων στο ιστορικό κτίριο, 
συμπεριλαμβανομένων των γενικών εννοιών της 
διατήρησης, της συντήρησης, της αποδοτικότητας, 
της ασφάλειας και της ποιότητας.
- Γνώση της διαδικασίας κατασκευής και της 
διαχείρισής της, γνώση του εργοταξίου (ιστορικό 
και σύγχρονο), διαχείριση σύνθετων εργοταξίων, 
γνώση κανονισμών ασφάλειας και υγείας στο χώρο 
εργασίας, έργα στηρίξεων και συστήματα προστασίας 
από πτώσεις (στέγες)
- Πλήρης γνώση των ιστορικών τυπολογιών 

κτιρίων, απαραίτητη για τη σωστή κατανόηση 
ενός έργου διατήρησης ικανού να αντιληφθεί τις 
αρχικές δυνατότητες για τον εντοπισμό χρήσιμων 
στρατηγικών επαναλειτουργίας.
- Βαθιά γνώση των υλικών και των τεχνολογιών 
κατασκευής της ιστορικής αρχιτεκτονικής, με 
την ικανότητα ανάλυσης, από τυπολογική και 
τεχνική-δομική άποψη, ενός αρχαίου οικοδομικού 
οργανισμού, επίσης σημαντικής πολυπλοκότητας, 
ικανότητα να συντονίζει και να επαληθεύει τα 
αποτελέσματα ερευνών και δοκιμών στο κτίριο
- Γνώση των εννοιών της ανθεκτικότητας, και της 
αξιολόγησης κύκλου ζωής.
- Εκτίμηση της ασφάλειας στα υπάρχοντα κτίρια σε 
σχέση με τα τεχνολογικά και μηχανικά χαρακτηριστικά 
των υλικών κατασκευής.
- Εξαιρετικό επίπεδο γραφικών και πρακτικών 
γνώσεων, έρευνα της τελευταίας τεχνολογίας, 
θεματική χαρτογράφηση των συστατικών υλικών, 
έρευνες τεχνολογικών λεπτομερειών, θεματική 
χαρτογράφηση της φθοράς των υλικών και της 
δομικής αστάθειας, διαγνωστική έρευνα.

3.2. Ανάπτυξη ενός ευέλικτου και 
περιεκτικού προγράμματος σπουδών.
Η εκπαίδευση ενός ειδικού αποκατάστασης κτιρίων θα 
ακολουθήσει μια διαδικασία μάθησης βασισμένη σε 
διαφορετικά στάδια:

- ΓΝΩΣΗ: είναι η αρχή όλων των νοητικών διεργασιών. 
Στην Αποκατάσταση, συνίσταται στον εντοπισμό της 
κατασκευασμένης πραγματικότητας, στη γνώση των 
απαραίτητων πληροφοριών που σχετίζονται με τις 
διαδικασίες κατασκευής και τις τεχνικές σύμφωνα 
με το χρονικό ή / και πολιτισμικό πλαίσιο, ώστε να 
υποδεικνύεται ποια προβλήματα εντοπίζονται και 
σε τι οφείλονται (αλλαγές χρήσης, νέες ανάγκες, 
τραυματισμοί, καταστάσεις μη συμμόρφωσης με 
τους κανονισμούς κ.λπ.). Αυτή η γνώση πρέπει να 
αντιμετωπίζει διάφορα ζητήματα όπως: βιωσιμότητα 
και περιβαλλοντική άνεση, ενεργειακή απόδοση, 
προβλήματα που προέρχονται από την υγρασία. Όλα 
αυτά σχετίζονται με τη δομική σταθερότητα, τόσο σε 
θεμέλια όσο και σε κάθετα και οριζόντια συστήματα, σε 
αυτά που σχετίζονται με το περίβλημα του κτιρίου, τις 
προσόψεις και τις στέγες καθώς επίσης και σε εκείνες 
τις πτυχές που σχετίζονται με τα τελειώματα και τα 
ξυλουργικά, χωρίς να παραλείπει κανείς ολόκληρο 
τον τομέα των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων 
(ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, νερό, κλιματισμός 
κλπ.).

- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: με βάση την προηγούμενη γνώση 
της κατασκευασμένης πραγματικότητας, θα είναι 
δυνατό να κατανοήσουμε το πρόβλημα που πρέπει 
να αντιμετωπιστεί, να θέσουμε τις λύσεις και να 
συζητήσουμε τις στρατηγικές και τις προτάσεις 
παρέμβασης. Στην αποκατάσταση, αυτή η κατανόηση 
σημαίνει τη συσχέτιση των αιτίων και των επιπτώσεων 
σε παθολογικές διαδικασίες, κοινωνικά προβλήματα, 
τους περιορισμούς των κανονισμών, την ανάγκη 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής των χρηστών, μεταξύ 
πολλών άλλων.

- ΕΦΑΡΜΟΓΗ: αφού εντοπιστούν τα αίτια των 
τραυματισμών ή δυσλειτουργιών των κτιρίων και 
συσχετιστούν με τις επιπτώσεις που προκαλούν, 
τόσο σε δομικά ζητήματα όσο και στη βιωσιμότητα ή 
καταλληλότητα για χρήση, πρέπει να εφαρμοστούν 
οι αρχές και η ορθή μεθοδολογία. Αυτό σημαίνει 
την επινόηση λύσεων, τη χρήση εργαλείων, 
προγραμμάτων προσομοίωσης, βάσεων δεδομένων 

και τεχνικών πόρων. Επίσης απαιτείται η ικανότητα 
χρήσης πόρων και εφαρμογής σε διάφορα πλαίσια: 
κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά, τεχνολογικά, 
κανονιστικά και / ή περιβαλλοντικά.

- ΑΝΑΛΥΣΗ: είναι η διαδικασία που διευκολύνει 
τη διάσπαση του συνόλου σε μέρη προκειμένου 
να διευκρινιστούν οι πληροφορίες από άποψη της 
οργάνωσης, της δομής και του περιεχομένου.

- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: σε αυτό το σημείο της μαθησιακής 
διαδικασίας, ο ειδικός αποκατάστασης πρέπει να είναι 
σε θέση να κάνει αξιολογικές κρίσεις με συγκεκριμένο 
σκοπό και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κριτήρια, 
με ξεκάθαρους και επαρκώς αιτιολογημένους στόχους. 
Γι ‘αυτό, ο εμπειρογνώμονας πρέπει να επιλέξει 
τη στρατηγική παρέμβασης, να την οργανώσει, να 
διαχειριστεί το χρόνο, τους πόρους και να αξιοποιήσει 
όλη την απαραίτητη βοήθεια για μια επιτυχή εκτέλεση, 
η οποία πρέπει να αναθεωρηθεί για να εντοπίσει 
πτυχές βελτίωσης που επιστρέφουν τη γνώση και 
βοηθούν μια διαδικασία ανατροφοδότησης των 
διαδικασιών.

- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: τέλος, ένας ειδικός στην 
αποκατάσταση πρέπει να είναι σε θέση να 
δημιουργήσει νέα εργαλεία παρέμβασης, να λύσει νέες 
καταστάσεις ή προβλήματα, να σχεδιάσει καινοτόμες 
λύσεις να δημιουργήσει νέες γνώσεις και να αναπτύξει 
οδηγούς και δώσει συστάσεις που επιτρέπουν την 
πρόοδο στην έρευνα, καθώς και να είναι σε θέση να 
διαδώσει γνώση και να γίνει επαγγελματικό σημείο 
αναφοράς. 

3.3. Περιγραφές αναλυτικών 
προγραμμάτων και γενικοί στόχοι

Ενότητα 1. Εισαγωγή

Ενότητα 1.1 Επανάχρηση και αποκατάσταση
Στις μέρες μας, αναλύεται η σημασία της επανάχρησης 
και της αποκατάστασης ως θεμελιωδών εργαλείων που 
εγγυώνται την ποιότητα ζωής των πολιτών σε θέματα 
άνεσης, ασφάλειας, προσβασιμότητας, βιωσιμότητας 
κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες της κληρονομιάς 
και την πολιτιστική παράδοση που η υπάρχουσα 
αρχιτεκτονική αντιπροσωπεύει.

Τμήμα 1.2 Εμπειρογνώμονας αποκατάστασης 
κτιρίων
Το σχήμα του “Ειδικού στην Αποκατάσταση κτηρίων” 
είναι εκτεθειμένο, σκιαγραφώντας το επαγγελματικό 
προφίλ που πρέπει να επιτευχθεί, καθορίζοντας τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες που είναι απαραίτητες 
για αυτό. Αυτό το προφίλ πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του κτιριακού αποθέματος. Ένας 
ειδικός στη συντήρησης πρέπει να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει τις αλλαγές και τα στάδια που έχει υποστεί 
το κτίριο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, καθώς και 
αξίες της κληρονομιάς και τα χαρακτηριστικά στοιχεία 
που πρέπει να διατηρήσει. Όλα αυτά επιτρέπουν την 
καλύτερη κατανόηση του κτιρίου προκειμένου να γίνει 
μια πιο συνειδητή και αποτελεσματική παρέμβαση.

Τμήμα 1.3 Μοντελοποίηση πληροφοριών κτιρίου 
κληρονομιάς 
Αυτό το τμήμα ασχολείται με την εφαρμογή νέων 
δεξιοτήτων και στρατηγικών για τη διαχείριση 
διαδικασιών καθώς και την εισαγωγή νέων 
ολοκληρωμένων τεχνολογιών για την υποστήριξη τόσο 
της παραγωγικότητας όσο και της καινοτομίας μέσω 
της ψηφιοποίησης του κατασκευαστικού τομέα. Όσον 

αφορά τη διάγνωση για την παρέμβαση (συντήρηση 
καθώς και ανακαίνιση) σε υπάρχοντα κτίρια, αυτές 
οι δεξιότητες σχετίζονται αυστηρά με την παρούσα 
δυνατότητα απόκτησης και εξαγωγής δεδομένων 
ανάλυσης και αναπαράστασης σε ένα μοναδικό 
παραμετρικό τρισδιάστατο μοντέλο (πλατφόρμα). 
Γίνεται χρήση της τεχνολογίας για τη μοντελοποίηση 
κτιρίων κληρονομιάς όχι μόνο όσον αφορά την 
ψηφιακή και γεωμετρική τρισδιάστατη ανακατασκευή, 
αλλά και ως μεθοδολογία που περιλαμβάνει έξυπνα 
μοντέλα με πρόσθετες πληροφορίες. Για παράδειγμα, 
με αυτήν τη μέθοδο μπορεί να εφαρμοστεί ένα 
είδος «αντίστροφης μηχανικής» σε υπάρχοντα 
κτίρια επιτρέποντας την ανάλυση των διαδικασιών 
που οδήγησαν στην κατασκευή του συγκεκριμένου 
είδους κτιρίου, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ίδια τη 
διαδικασία μοντελοποίησης.

Ενότητα 2. Το έργο

Ενότητα 2.1 Στρατηγικός ορισμός
O Ειδικός στη Συντήρηση κτηρίων αναμένεται 
να προσδιορίσει τα αποτελέσματα του έργου 
αποκατάστασης και να καθορίσει τις απαιτήσεις των 
πελατών για να οριοθετήσει το πρόγραμμα και εάν 
μπορούν να ικανοποιηθούν οι χωρικές απαιτήσεις. 
Γι΄ αυτό πραγματοποιεί αρχικές εκτιμήσεις που 
περιλαμβάνουν έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών 
κινδύνων του έργου που μπορεί να επηρεάσουν 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη. 
Παράλληλα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσει και 
να αξιολογήσει μελέτες σκοπιμότητας προκειμένου 
να αξιοποιήσει όλο το φάσμα των επιλογών για να 
αποδείξει ότι οι απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν 
επιτόπου καθορίζοντας τους κύριους στόχους του 
έργου που πρέπει να επιτευχθούν.

Ενότητα 2.2 Διάγνωση και ενημέρωση
Αυτό το πρόγραμμα θα παρέχει στον εμπειρογνώμονα 
όλα τα απαραίτητα εργαλεία και δεξιότητες που 
μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσματική 
συνεργασία με ειδικούς διάγνωσης προκειμένου 
να εκπονήσουν μια υψηλής ποιότητας παρέμβαση. 
Ο ειδικός στη συντήρηση θα διδαχθεί πώς να 
συγκεντρώνει βασικές πληροφορίες επιτόπου και να 
πραγματοποιεί τις απαιτούμενες έρευνες προκειμένου 
να λειτουργεί με ακριβή δεδομένα κατά τη διάρκεια 
του έργου. Αυτή η ενότητα θα εισαγάγει το νομικό και 
κανονιστικό πλαίσιο που πρέπει να τύχει επεξεργασίας 
και ανάλυσης. Το Project Brief θα παρουσιαστεί στον 
εμπειρογνώμονα καθώς αυτό το βασικό έγγραφο 
περιέχει οδηγίες για τα αποτελέσματα του έργου, 
τα αποτελέσματα βιωσιμότητας και τις ποιοτικές 
επιδιώξεις, αφού αυτά μπορεί να επηρεάσουν τον 
τρόπο με τον οποίο ο πελάτης, οι ομάδες σχεδιασμού 
και κατασκευής συγκροτούνται για να σχηματίσουν 
την ομάδα του έργου ως μέρος μιας στρατηγικής 
προμηθειών που μπορεί να υπαγορεύει τα βασικά 
ορόσημα στο πρόγραμμα του έργου.

Ενότητα 2.3 Κεντρική ιδέα Σχεδιασμού
Σε αυτό το τμήμα ο Ειδικός στην Αποκατάσταση 
κτιρίων θα αναπτύξει έναν εννοιολογικό σχεδιασμό 
και θα πρέπει να υποδείξει ότι οι χωρικές απαιτήσεις 
επιτυγχάνονται, μαζί με οποιεσδήποτε άλλες ανάγκες 
των εργασιών αποκατάστασης. Το κτίριο στο οποίο 
παρεμβαίνει πρέπει να ανταποκρίνεται στο όραμα 
του πελάτη, καθώς και στις απαιτήσεις του τοπικού 
πλαισίου και του περιβάλλοντος. Ο φοιτητής θα 
μάθει πώς να αναπτύσσει κριτήρια παρέμβασης 
προκειμένου να αναπτύξει μια ακριβή και συνεπή 
αρχιτεκτονική αντίληψη. Θα πρέπει να διασφαλίσει ότι 



πληρούνται όλες οι τεχνικές, κοινωνικές και νομικές 
απαιτήσεις, που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σύλληψη 
του έργου αποκατάστασης. Είναι σημαντικό για τον 
εμπειρογνώμονα να επιτύχει αποτελεσματικό χωρικό 
συντονισμό όλων των διαφορετικών στοιχείων που 
συνθέτουν το πρόγραμμα σχεδιασμού.

Ενότητα 2.4 Τεχνικός σχεδιασμός
Ο ειδικός στην αποκατάσταση κτιρίων θα μάθει 
πώς να προετοιμάσει ένα πρόγραμμα σχεδιασμού, 
να καθοδηγήσει τη διαδικασία σχεδιασμού και να 
διασφαλίσει ότι περιλαμβάνονται οι τεχνικές πτυχές, 
όπως συστήματα, εγκαταστάσεις υποστήριξης, 
καθορισμός υλικών και προδιαγραφές. Θα αναλύσει 
όλους τους ισχύοντες κώδικες και κανονισμούς 
δόμησης που μπορεί να επηρεάσουν το σχεδιασμό, 
τη ζωή και την ευημερία των μελλοντικών χρηστών. Σε 
αυτό το στάδιο, πρέπει να συμφωνηθεί ένας ορισμός 
της παρέμβασης στα κτιριακά συστήματα. Ο ειδικός 
θα εκπονήσει ένα Σχέδιο κατασκευαστικής φάσης για 
τις εργασίες αποκατάστασης με όλα τα απαιτούμενα 
έγγραφα κατασκευής, όπως σχέδια, προδιαγραφές 
προϊόντος

Ενότητα 2.5 Διαδικασία κατασκευής
Ο ειδικός στην αποκατάσταση κτιρίων θα διδαχθεί 
πώς να διαχειρίζεται τον επιτόπου εφοδιασμό 
κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουν 
τα υλικά και πώς θα τα μεταφέρει στον χώρο, τη 
θέση των εγκαταστάσεων για τους υπαλλήλους του 
χώρου, την περίφραξη για να επισημάνει τα όρια 
του χώρου και μέτρα για την ελαχιστοποίηση των 
ζητημάτων με γείτονες. Αυτός ο ειδικός πρέπει να 
αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για να καθορίσει 
και να αναπτύξει τα απαραίτητα σχέδια κατασκευής, 
λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα κατασκευής που 
καθορίζεται στις απαιτήσεις του έργου αποκατάστασης, 
τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς δόμησης 
που πρέπει να ακολουθηθεί. Θα αποκτήσει γνώσεις 
στους τομείς της αξιολόγησης των ερωτήσεων σχετικά 
με την τοποθεσία που απευθύνονται στην ομάδα 
σχεδιασμού για να διευκρινίσει τις πληροφορίες στην 
τεκμηρίωση της σύμβασης ή να ζητήσει πληροφορίες 
που δεν ήταν πλήρεις. Θα εισηγηθεί για το πώς να 
αναπτυχθεί σωστά ένας κατάλογος προβλημάτων 
που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης Οικοδόμησης όταν εκδοθεί το πιστοποιητικό 
Πρακτικής Ολοκλήρωσης. Επίσης, θα προετοιμάσει 
μια περίληψη όλων των βασικών πληροφοριών για 
ένα κτίριο, συμπεριλαμβανομένου του Αρχείου Υγείας 
και Ασφάλειας και των Πληροφοριών Πυρασφάλειας, 
οι οποίες είναι κανονιστικές απαιτήσεις. Το Εγχειρίδιο 
Κτιρίου χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει ότι η 
Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και η Διαχείριση 
Εγκαταστάσεων εφαρμόζονται αποτελεσματικά και 
ενδέχεται να περιέχει εργασίες που πρέπει να λάβουν 
υπόψη οι χρήστες για να αξιοποιήσουν στο έπακρο το 
κτίριο. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, αποτελεί το 
γεγονός ότι ο ειδικός θα πρέπει να προβεί στη σύνταξη 
σχεδίων υλοποίησης και στη σχετική τεκμηρίωση.

Ενότητα 2.6 Παράδοση και ολοκλήρωση.
Ο ειδικός αποκατάστασης κτιρίων θα αποκτήσει 
γνώση βασικών πτυχών όπως: ο αριθμός των 
κτιριακών συστημάτων που θα πρέπει να τεθούν 
σε λειτουργία πριν από την παράδοση του κτιρίου. 
Οι πτυχές αυτές περιλαμβάνουν βαθμονόμηση και 
προσαρμογή των σχετικών συστημάτων για να 
λειτουργούν όπως καθορίζεται από τα αποτελέσματα 
των δοκιμών. Η ομάδα έργου πρέπει να μοιραστεί 
τις εμπειρίες της και να λάβει σχόλια προς όφελος 
μελλοντικών έργων. Απαιτείται η σωστή ανάπτυξη 

σχεδίου στρατηγικής χρήσης και ο τρόπος ανάθεσης 
των υπηρεσιών αξιολόγησης μετά την κατοχή για να 
καθοριστεί η απόδοση του κτιρίου κατά τη χρήση, 
ώστε να γίνει ο ορθός συντονισμός και η ενημέρωση 
για τα μελλονικά έργα, ο τρόπος έναρξης και 
ολοκλήρωσης των εργασιών που σχετίζονται με την 
αρχική και τη μεταγενέστερη φροντίδα. Η ομάδα του 
έργου θα ενδιαφερθεί για την ανατροφοδότηση που 
πραγματοποιείται μόλις ολοκληρωθεί κάθε επιμέρους 
ανάθεση, ώστε να καταλάβει πώς λειτουργεί το κτίριο 
και αν το κτίριο και τα συστήματά του χρησιμοποιούνται 
όπως έχει προγραμματιστεί. Οι ομάδες πελατών, 
σχεδιασμού και κατασκευής που αναλαμβάνουν 
επαναλαμβανόμενους τύπους κτιρίων μπορούν να 
αποκομίσουν τεράστια κέρδη από αυτήν τη διαδικασία, 
εντοπίζοντας τάσεις σε διάφορα έργα. Συνήθως 
δώδεκα μήνες μετά την Πρακτική Ολοκλήρωση, θα 
εκδοθεί το Τελικό Πιστοποιητικό, το οποίο ολοκληρώνει 
τη συμβατική συμμετοχή των ομάδων σχεδιασμού και 
κατασκευής.

Ενότητα 2.7 Χρήση και συντήρηση.
Ο ειδικός στη συντήρηση θα είναι σε θέση να 
διασφαλίσει μια επιτυχημένη λειτουργία και συντήρηση 
του κτιρίου, ώστε να λειτουργεί όπως προβλέπεται 
και να επιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα για 
τους χρήστες του μέχρι το τέλος της ζωής του. Τα 
αποτελέσματα του έργου και της βιωσιμότητας 
αρχίζουν με τις απαιτήσεις του πελάτη για βιωσιμότητα 
και στη συνέχεια θα εξελιχθούν σε λεπτομερείς 
στοχευμένες μετρήσεις καθώς προχωρά ο σχεδιασμός. 
Ο εμπειρογνώμονας θα μάθει ότι ορισμένες ομάδες 
πελατών θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στενά 
κατά τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου, εφαρμόζοντας 
στρατηγικές διαχείρισης εγκαταστάσεων ή διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής 
του κτιρίου. Για τους λόγους αυτούς, απαιτείται η 
δημιουργία του εγχειριδίου του κτιρίου, το οποίο 
εκδίδεται σε διαχειριστές εγκαταστάσεων και χρήστες 
κτιρίων. Οι πληροφορίες περιουσιακών στοιχείων, 
το εγχειρίδιο δόμησης και οι στρατηγικές μπορεί να 
ενημερώνονται σε τακτική βάση.

Ενότητα 3. Η παρέμβαση 

Ενότητα 3 Παρέμβαση, αναπτύσσεται σε 10 
κεφάλαια που καλύπτουν τις ανάγκες, τις στρατηγικές 
και τις τεχνικές επιλογές παρέμβασης, με τρόπο 
προσαρμοσμένο στις διαφορετικές κατασκευαστικές 
και αρχιτεκτονικές τυπολογίες, καθώς και στα 
παθολογικά ή λειτουργικά προβλήματα που 
εντοπίζονται.

Τμήμα 3.1 Φιλοξενία και άνεση
Συνθήκες άνεσης, από τον προσδιορισμό των 
προτύπων, τον εξαερισμό, τα επίπεδα και την ποιότητα 
του φωτισμού, την προστασία από τον θόρυβο, 
την προστασία από τη φωτιά και όλα εκείνα τα 
προβλήματα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα 
και την ασφάλεια της χρήσης.

Ενότητα 3.2 Ενεργειακή απόδοση
Ενεργειακή απόδοση, η οποία πρέπει να διασφαλιστεί 
με τον περιορισμό της ζήτησης με την ενσωμάτωση 
παθητικών λύσεων και τη βελτίωση της μόνωσης 
των περιβλημάτων, καθώς και τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των ενεργών συστημάτων και την 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ενότητα 3.3 Υγρασία
Το πρόβλημα που σχετίζεται με το νερό και τις 
επιπτώσεις του. Ανάλυση των διαφόρων τεχνικών 
παρέμβασης που σχετίζονται με την παθολογική 
διαδικασία: τριχοειδή, συμπύκνωση ή προβλήματα 
που προκύπτουν από κλιματικές συνθήκες ή άλλους 
παράγοντες

Ενότητα 3.4 Θεμέλια
Ο προσδιορισμός των θεμελίων, των τύπων του 
εδάφους, των χαρακτηριστικών των κτιρίων σε δομικό 
επίπεδο, για την αντιμετώπιση των διαφορετικών 
τεχνικών παρέμβασης, τόσο στη βελτίωση του 
εδάφους όσο και στην επέκταση ή ενίσχυση 
των θεμελίων και συμβατότητα μεταξύ νέων και 
υφιστάμενων θεμελίων.

Ενότητα 3.5 Κάθετες κατασκευές
Οι κάθετες κατασκευές, με στόχο την ανάλυση 
καταστάσεων κινδύνου και την πρόταση έκτακτων 
μέτρων διαθέτουν μια σειρά τεχνικών παρέμβασης σε 
στοιχεία που υπόκεινται σε δυνάμεις συμπίεσης και 
έλξης (τοίχοι, καμάρες, θόλοι κ.λπ.), ειδικές τεχνικές 
για τη διόρθωση και τη βελτίωση της απόδοσης, 
λειτουργική αντικατάσταση εξαρτημάτων και 
συστημάτων κατασκευής.

Ενότητα 3.6 Οριζόντιες κατασκευές και κάθετες 
συνδέσεις
Οριζόντιες κατασκευές και κάθετες συνδέσεις, 
χαρακτηρίζουν το κτίριο και την κατάσταση διατήρησής 
του, τις ανάγκες για ενέργειες έκτακτης ανάγκης 
που εγγυώνται συνθήκες ασφάλειας και δομικής 
σταθερότητας, αναγνωρίζουν τις διάφορες δομικές 
τυπολογίες στοιχείων που βασικά υπόκεινται σε 
τάση κάμψης, αναλύουν διαφορετικές επιλογές 
ανάλογα με την περίπτωση: φυσικές και λειτουργικές 
αντικαταστάσεις, επισκευές, ενισχύσεις, αντικατάσταση 
δαπέδων και δοκών.

Ενότητα 3.7 Στέγη και Βεράντες
Οι στέγες θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο 
ανάλυσης για τις λειτουργίες των στεγανών 
περιβλημάτων, τη συλλογή και την εξάλειψη του 
νερού και του χιονιού, τη θερμομόνωση, τη στέγαση 
ορισμένων υπηρεσιών, τη χρήση κλπ. λαμβάνοντας 
υπόψη τις ειδικές τεχνικές παρέμβασης.

Ενότητα 3.8 Προσόψεις
Οι όψεις γενικά και τα διαφορετικά αρχιτεκτονικά και 
οικοδομικά στοιχεία που τις συνθέτουν, κατανοητές ως 
επιδερμίδα του κτιρίου, αλλά απόλυτα συνδεδεμένες 
με τους αρχιτεκτονικούς χώρους που περικλείουν, 
θα αναλυθούν ως προς τη στεγανοποίηση, τη 
θερμομόνωση, την ασφάλεια χρήσης και τη δική τους 
αρχιτεκτονική και αισθητική αξία, λαμβάνοντας υπόψη 
τις συγκεκριμένες τεχνικές παρέμβασης.

Ενότητα 3.9 Τελειώματα
Οι τεχνικές αποκατάστασης, επισκευής, βελτίωσης 
ή αντικατάστασης λύσεων τελειώματος εσωτερικών 
χώρων που περιλαμβάνουν λύσεις πλακόστρωσης και 
περιμετρικές κατασκευές, διαφορετικές επικαλύψεις 
κάθετων τοίχων και διακοσμητικά στοιχεία. Σε αυτήν 
την ενότητα θα καλυφθούν επίσης θέματα που 
σχετίζονται με την αξιολόγηση θυρών και παραθύρων, 
κριτήρια παρέμβασης και τεχνικές παρέμβασης.

Ενότητα 3.10 Ενσωμάτωση υπηρεσιών
Ένα πολύ σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού 
για παρέμβαση σε ολοκληρωμένες διαδικασίες 
αποκατάστασης επικεντρώνεται στις εγκαταστάσεις. 

Σε αυτήν την ενότητα, θα προχωρήσουμε στην 
ανάλυση της κατάστασης των διαφόρων συστημάτων 
εγκατάστασης, την αξιολόγησή τους σε σχέση με την 
απόδοσή τους, την ασφάλεια και τους κανονισμούς 
γενικότερα. Συχνά οι τεχνικές παρέμβασης είναι ίδιες 
με αυτές της νέας κατασκευής, αλλά θα μελετηθούν 
οι πτυχές μερικών ή ειδικών παρεμβάσεων που 
σχετίζονται με το νερό, την εκκένωση και την 
αποστράγγισή του, την ηλεκτρική ενέργεια και το 
αέριο, τη θέρμανση και την ψύξη, τις συσκευές 
ανύψωσης. Προβλέπεται επίσης η ενσωμάτωση 
άλλων εγκαταστάσεων τελευταίας τεχνολογίας, 
όπως αυτοματισμού σπιτιού, δικτύων δεδομένων και 
ασφάλειας. 



4. Υφιστάμενη κατάσταση στις 
διαφορετικές χώρες

4.1 Υφιστάμενη κατάσταση στις 
διαφορετικές χώρες όσον αφορά 
το προφίλ του Ειδικού στην 
Αποκατάσταση Κτιρίων 

4.1.1 Υφιστάμενη κατάσταση στην 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
Σήμερα στο χώρο της Ισπανίας, δεν υπάρχει 
επαγγελματικό προφίλ που να ανταποκρίνεται σε 
αυτό του εμπειρογνώμονα αποκατάστασης κτιρίων 
που αποσκοπεί στη συντήρηση και επανάχρηση 
κτιρίων. Παρόλο που αυτό το συγκεκριμένο προφίλ 
δεν υπάρχει, η δραστηριότητα που σχετίζεται με την 
αποκατάσταση κτηρίων έχει αυξηθεί σημαντικά τις 
τελευταίες τέσσερις δεκαετίες και αυτό απαιτεί από 
τους διάφορους επαγγελματίες να προσαρμοστούν 
για να ανταποκριθούν σε αυτή τη ζήτηση και τις 
σχετικές λειτουργίες. Ο αρχιτέκτονας και ο μηχανικός 
του κτιρίου είναι σήμερα οι επαγγελματίες που 
έχουν προσαρμοστεί καλύτερα στις νέες απαιτήσεις, 
από τη δική τους πρακτική και υποστηρίζονται από 
μεταπτυχιακή κατάρτιση που διδάσκεται με τη μορφή 
μεταπτυχιακών και εξειδικευμένων μαθημάτων. 

Στον επαγγελματικό χώρο κάποιοι εργάζονται μόνο 
για την ανέγερση νέων κατασκευών, ενώ κάποιοι 
άλλοι ειδικεύονται σε έργα αποκατάστασης και 
επανάχρησης, αλλά οι περισσότεροι δρουν και στα 
δύο πεδία, δεδομένου ότι οι επαγγελματικές τους 
δεξιότητες το επιτρέπουν, γεγονός που τους επιτρέπει 
να προσαρμοστούν στα δεδομένα της αγοράς. Σε 
αυτό το σημείο βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα για τη δραστηριότητα αποκατάστασης και 
επανάχρησης, να αναλάβει την απαιτούμενη διάσταση 
στην Ισπανία, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του ισπανικού κτισμένου αποθέματος, την ηλικία 
και τις σημαντικές ελλείψεις στον οικοδομικό και 
κατασκευαστικό τομέα, στην άνεση και την ενεργειακή 
απόδοση. 

Είναι φανερό ότι οι απαιτήσεις νέων κατασκευαστικών 
έργων, για τα οποία τα ισπανικά πανεπιστήμια 
έχουν διαχρονικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες 
στον τομέα της αρχιτεκτονικής και του κτιρίου μέχρι 
σήμερα, δεν είναι οι ίδιες με τις απαιτήσεις στα έργα 
αποκατάστασης και επανάχρησης. Σίγουρα, υπάρχουν 
γνώσεις και δεξιότητες που είναι κοινές, αλλά 
υπάρχουν επίσης σημαντικές περιοχές που απαιτούν 
τη δική τους ειδικότητα. 

Ειδικός στην Αποκατάσταση Κτιρίων 

Στην περίπτωσή μας, το επαγγελματικό προφίλ 
του «εμπειρογνώμονα αποκατάστασης κτιρίων» 
είναι εκείνη ενός επαγγελματία που εκπαιδεύεται 
να αλληλεπιδράσει με τους ιδιοκτήτες κτιρίων, να 
κατανοήσει τις ανάγκες τους και με την τεχνική 
ικανότητα να σχεδιάσει τα έργα αποκατάστασης 
και επανάχρησης που απαιτεί κάθε περίπτωση, 
φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και 
δημιουργικότητας, συνήθως με την υποστήριξη 
και τη συμβουλή άλλων εμπειρογνωμόνων που 
ειδικεύονται σε επιμέρους πτυχές, όπως η διάγνωση, 
η συμπεριφορά και η διαρθρωτική ενίσχυση, η 
εργαστηριακή ανάλυση και συντήρηση, τα κοινωνικά 
προβλήματα και η διαχείριση σύνθετων επιχειρήσεων. 
Ένας ευαισθητοποιημένος επαγγελματίας έχει 

σεβασμό στις παραδοσιακές τεχνικές και είναι έτοιμος 
να εισαγάγει τις πιο καινοτόμες τεχνικές και τα νέα 
υλικά που προσφέρει η αγορά, προσαρμόζοντάς τα 
στις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά κάθε κτιρίου. 
Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η αποκατάσταση 
και η επανάχρηση απαιτούν την ισορροπία δύο 
συμπληρωματικών κλάδων: της τεχνολογικής, που 
σχετίζεται με τον κόσμο της μηχανικής, και της 
καλλιτεχνικής, που σχετίζεται με την αρχιτεκτονική, 
την αισθητική και την κληρονομιά. Η εκπαίδευση του 
«ειδικού αποκατάστασης κτιρίων» πρέπει να συνδυάζει 
αυτούς τους δύο τομείς γνώσης, προκειμένου να 
μπορέσει να παράσχει επαρκή απάντηση στις 
απαιτήσεις ενός πολύ ενεργού οικονομικού τομέα, 
χωρίς να ξεχνάμε το κοινωνικό στοιχείο, απολύτως 
απαραίτητο για αυτό το είδος παρέμβασης.

Επί του παρόντος, η αποκατάσταση και η επανάχρηση 
στην Ισπανία μας επιτρέπει να εντοπίσουμε πολύ 
διαφορετικές περιπτώσεις, στις οποίες ο «ειδικός της 
αποκατάστασης κτιρίων» πρέπει να ανταποκριθεί, από 
μικρά έργα αποκατάστασης, τα οποία μπορούν να 
διεξαχθούν από ένα μόνο επαγγελματικά, σε μεγάλες 
αστικές αναπλάσεις και αποκαταστάσεις με ισχυρή 
κοινωνική συνιστώσα ή με απαιτήσεις βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης, για τις οποίες απαιτούνται 
πολυεπιστημονικές ομάδες τέλεια συντονισμένες από 
έναν ειδικευμένο συντονιστή, για να ικανοποιηθούν 
επαρκώς όλες τις απαιτήσεις. Παράλληλα, βρίσκουμε 
εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες, πέρα από τον 
όγκο της εργασίας, απαιτούν τη συνεργασία πολλών 
ειδικών όπως αρχαιολόγων, ιστορικών, γεωλόγων, 
χημικών, εμπειρογνωμόνων των υλικών, δομικών και 
πολλών άλλων για επίτευξη του σεβασμού των αξιών 
της κληρονομιάς και μιας σωστής διαφύλαξης. 

4.1.2 Σημερινή κατάσταση στην 
ΚΥΠΡΟ.
Μέχρι σήμερα, ο ειδικός στην αποκατάσταση κτιρίων 
στην Κύπρο δεν καθορίζεται ως ξεχωριστό επάγγελμα 
από το κράτος ή το υπεύθυνο επαγγελματικό όργανο 
(Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου). 
Επιπλέον, δεν υπάρχουν συστήματα διαπίστευσης 
και πιστοποίησης του επαγγελματικού κλάδου των 
ειδικών συντήρησης και αποκατάστασης. Έτσι, μέχρι 
τώρα, οι αρχιτέκτονες και οι πολιτικοί μηχανικοί χωρίς 
ειδική κατάρτιση και εκπαίδευση στον τομέα της 
αποκατάστασης αναλαμβάνουν έργα επανάχρησης 
και αποκατάστασης. Η προηγούμενη πρακτική 
τους εμπειρία θεωρείται πολύ συχνά ως κύριο και 
μόνο κριτήριο για την ανάληψη τέτοιων έργων στη 
διατήρηση. Οι αρχιτέκτονες που αναλαμβάνουν έργα 
συντήρησης έχουν αποκτήσει την εμπειρία τους κυρίως 
μέσω της πρακτικής, ενώ ο αριθμος των αρχιτεκτόνων 
συντηρητών που έχουν έγκυρη ακαδημαϊκή γνώση 
στον τομέα της διατήρησης και εκτεταμένη εργασιακή 
εμπειρία δεν είναι μεγάλος.

Θα πρέπει να προστεθεί ότι στην Κύπρο, για ένα 
έργο αποκατάστασης για μια ιστορική ή παραδοσιακή 
οικοδομή (διατηρητέα), εκτός από την απαιτούμενη 
πολεοδομική και οικοδομική άδεια απαιτείται μια 
πρόσθετη άδεια από το Υπουργείο Εσωτερικών, 
η λεγόμενη Συναίνεση. Η άδεια αυτή αποσκοπεί 
στη διαφύλαξη της αυθεντικότητας των κτιρίων. Η 
προετοιμασία του απαιτούμενου υλικού για αυτήν 
την άδεια απαιτεί την ικανότητα του μελετητή να 
αξιολογεί τις διάφορες αξίες των ιστορικών και 
παραδοσιακών κτιρίων και επαρκή εμπειρία στις 
μεθόδους διατήρησης. Αυτή η γνώση έχει γίνει ακόμα 
πιο σημαντική τώρα, αφού εκτελούνται πολλά έργα 
αποκατάστασης και επανάχρησης. Η πρόσφατη 

δημιουργία ενός μεταπτυχιακού διεπιστημονικού 
προγράμματος για τη συντήρηση στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, 
αφού μέσω αυτού του προγράμματος αρχιτέκτονες και 
μηχανικοί εκπαιδεύονται στον τομέα της συντήρησης 
μέσω θεωρητικών, καθώς και πρακτικών μαθημάτων. 
Πρέπει να υπογραμμιστεί και πάλι ότι το ακαδημαϊκό 
προσόν μόνο δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκές 
για ένα άτομο να αναγνωριστεί ως ειδικός στην 
αποκατάσταση, αλλά απαιτείται ένας συνδυασμός 
εξειδικευμένης εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας 
στον τομέα. Το πεδίο της αποκατάστασης είναι πολύ 
απαιτητικό και πολυεπιστημονικό και απαιτεί μια 
ολιστική γνώση των σύγχρονων θεωριών και της 
πρακτικής στην αποκατάσταση.

Ειδικός στη Συντήρηση Κτιρίων 

Η ειδίκευσης στην αποκατάσταση κτιρίων είναι 
ένα πολυεπιστημονικό επάγγελμα που συνδυάζει 
τη γνώση και την εμπειρία σε διαφορετικούς 
τομείς. Γενικά, ένας ειδικός στην αποκατάσταση 
παρέχει ειδικές γνώσεις που προέρχονται μέσω 
της εκπαίδευσης (από προγράμματα διατήρησης 
σε πανεπιστήμια και μαθήματα κατάρτισης, 
προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι γνώσεις) και την 
εργασιακή εμπειρία στη συντήρηση των ιστορικών 
και παραδοσιακών οικοδομών. Ο ειδικός στην 
αποκατάσταση θα πρέπει να έχει μια εμπεριστατωμένη 
γνώση σχετικά με τη μεθοδολογία που ακολουθείται 
για την υλοποίηση ενός έργου αποκατάστασης με 
επιτυχία. Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα έρευνας, 
ανάπτυξης και εκτέλεσης έργων διατήρησης με 
βάση τις σύγχρονες θεωρίες για τη συντήρηση και 
τις αρχές των επιστημονικών μεθόδων συντήρησης 
(όσον αφορά τις κατασκευές και τα υλικά). Το καθήκον 
του ειδικού στην αποκατάσταση είναι η διατήρηση 
στο μέγιστο βαθμό των αυθεντικών υλικών και 
των κατασκευών. Ταυτόχρονα, ο ειδικός θα πρέπει 
να προτείνει βιώσιμες λύσεις προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιήσουν ιστορικά και παραδοσιακά 
κτίρια. 

Συγκεκριμένα, ένας ειδικός αποκατάστασης θα πρέπει 
να έχει την ικανότητα να εντοπίζει και να κατανοεί τον 
χαρακτήρα, την αυθεντικότητα και τη σημασία μιας 
κατασκευής, να ερευνά πρωτογενείς και δευτερογενείς 
πηγές και να παράσχει ένα πλαίσιο για τη σημασία 
και τις αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν την 
υφιστάμενη κατάστασή του. Ως εκ τούτου, ο ειδικός θα 
πρέπει να έχει τη γνώση της βασικής αρχιτεκτονικής 
ιστορίας και την ικανότητα αναγνώρισης των 
τοπικών διαφορών και των στιλιστικών επιρροών 
που εμφανίζονται στην κατασκευή, καθώς και την 
ικανότητα διάγνωσης, μελέτης εγγράφων και ερμηνείας 
πληροφοριών που λαμβάνονται από τις εκτιμήσεις των 
υφιστάμενων συνθηκών και της παθολογίας. Απαιτείται 
επίσης καλή γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας και 
των τοπικών και διεθνών κανόνων που διέπουν τη 
συντήρηση και αποκατάσταση κτηρίων. Παράλληλα 
πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση σχετικά με τα ηθικά, 
επιστημονικά και πρακτικά θέματα της συντήρησης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τη χρήση υλικών και εξοπλισμού 
στην πρακτική της συντήρησης (δηλ. εργαστηριακές 
αναλύσεις, 3D σαρωτές, θερμοκάμερες, μετρητές 
θερμοκρασίας και υγρασίας κ.λπ.) καθώς και στη 
διάγνωση και θεραπεία των υλικών.

Ταυτόχρονα, ο ειδικός θα πρέπει να είναι σε θέση 
να υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση και να 
επικοινωνεί αποτελεσματικά με άλλους επαγγελματίες 
του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτόνων, 

των αρχαιολόγων, των μηχανικών και των τεχνιτών, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει μια κατασκευή ολιστικά 
και να προτείνει τις καλύτερες προτάσεις βιώσιμης 
αποκατάστασης. Έτσι, οι δεξιότητες διαχείρισης 
έργων είναι επίσης απαραίτητες. Ο ειδικός θα πρέπει 
επίσης να αναπτύξει τις απαραίτητες πνευματικές 
δεξιότητες κρίσιμης σκέψης, ανάλυσης και σύνθεσης 
για την προσέγγιση των σημερινών πρακτικών και των 
προβλημάτων διατήρησης και να χρησιμοποιεί αυτά 
τα στοιχεία για την επίτευξη κατάλληλων πρακτικών 
λύσεων. Μια σχέση μεταξύ θεωρητικών και πρακτικών 
δεξιοτήτων αποδεικνύεται έτσι κρίσιμη. 

4.1.3 Υφιστάμενη κατάσταση στην 
ΙΤΑΛΙΑ
Η Ιταλία μπορεί να καυχηθεί για μια μακρά εμπειρία 
σε ειδικούς στην αποκατάσταση κτιρίων, ακόμη και με 
εξαιρετικά εξειδικευμένα προφίλ, οι οποίοι έχουν μέχρι 
στιγμής ασχοληθεί με τις παρεμβάσεις αποκατάστασης 
και επανάχρησης κτιρίων. Στην πραγματικότητα, το 
έργο αποκατάστασης / επανάχρησης μεταβιβάζεται 
στους αρχιτέκτονες και (για το δομικό μέρος) στους 
μηχανικούς και τις εταιρείες που ασχολούνται με 
τη διάγνωση. Ο συνολικός τομέας του κτιρίου 
προσπάθησε με την πάροδο του χρόνου για να 
βελτιώσει την εξειδίκευση όχι τόσο στο σχεδιασμό από 
την αρχή κτιρίων αλλά περισσότερο στην τυπολογική, 
τεχνολογική, διαρθρωτική και μηχανική αποκατάσταση 
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της οποίας η Ιταλία 
μπορεί ορθώς να εκφράσει το ρόλο του ηγέτη. 

Η σημερινή κατάσταση στην Ιταλία δεν έχει ακόμη 
ορίσει σαφώς ένα προφίλ κατάρτισης που μπορεί 
να συνδυαστεί με άλλα ακαδημαϊκά μαθήματα 
στην Ευρώπη τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο: Υπάρχουν πολλά τριετή και 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, μεταπτυχιακά 
μαθήματα κατάρτισης και μεταπτυχιακά προγράμματα 
πρώτου και δευτέρου επιπέδου. 

Ο ιταλικός νόμος 34-2020 “Επείγοντα μέτρα στον 
τομέα της υγείας και της στήριξης της εργασίας και 
της οικονομίας” εισάγει έκπτωση ίση με το 110% των 
δαπανών που σχετίζονται με συγκεκριμένα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης (επίσης μέσω παρεμβάσεων 
με κατεδάφιση και ανακατασκευή) και αντισεισμικά 
μέτρα για τα κτίρια (καθώς επίσης για την κατασκευή 
συνεχών συστημάτων παρακολούθησης της δομικής 
συμπεριφοράς για αντισεισμικούς σκοπούς). Αυτές 
είναι οι παρεμβάσεις ανακαίνισης κτιρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 16-BIS, όπως:

- συνήθης συντήρηση (μόνο για τα συνήθη μέρη 
των οικιστικών κτιρίων), ειδική αποκατάσταση 
και συντηρητική αποκατάσταση και ανακαίνιση 
κτιρίων (σχετικά με τα συνήθη τμήματα ενός κτιρίου 
κατοικιών και στις μεμονωμένες κατοικίες ακινήτων 
οποιασδήποτε κατηγορίας κτηματολογίου). 
- Ανασυγκρότηση ή αποκατάσταση της ιδιοκτησίας 
που έχει υποστεί ζημιά μετά από καταστροφές. 
- Κατασκευή γκαράζ ή δημιουργία τόπων 
αυτοπροστασίας. 
- Εξάλειψη των αρχιτεκτονικών φραγμών. 
- Πρόληψη εκτέλεσης των παράνομων πράξεων από 
τρίτους. 
- Καλωδίωση των κτιρίων και περιορισμός της 
ηχορύπανσης. 
- Εξοικονόμηση ενέργειας με ιδιαίτερη προσοχή στην 
εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων με βάση 
τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
- Έγκριση αντισεισμικών μέτρων. 



- Αφαίρεση αμιάντου και εκτέλεση έργων που 
αποσκοπούν στην αποφυγή εγχώριων ατυχημάτων. 

Ειδικός στη Συντήρηση Κτιρίων

Επομένως, είναι απαραίτητο να είμαστε έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει ο ειδικός αποκατάστασης κτιρίων στο 
μέλλον με ένα ενοποιημένο επαγγελματικό προφίλ 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το προφίλ ενός “ειδικού 
αποκατάστασης κτιρίων” θα πρέπει να εξετάσει τα πιο 
κάτω: 

- Δυνατότητα εμφάνισης του έργου συντήρησης ως 
ομαδικής εργασίας. 
- Διάδοση και δεξιότητες σχεδιασμού βασισμένες 
στην καινοτόμο χρήση των πλεονεκτημάτων των 
ιστορικών κατασκευών. 
- Ικανότητα να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα που 
σχετίζεται με την αποκατάσταση και τη στήριξη 
του ιστορικού κτιρίου, καθώς και ικανότητα να 
διαχειρίζεται τις διαδικαστικές φάσεις και το εργοτάξιο.
- Ικανότητα να προβλέψει, στην ιδέα του 
αρχιτεκτονικού, τεχνολογικού-διαρθρωτικού και 
εκτελεστικού έργου, τις απαραίτητες δραστηριότητες 
συντήρησης που πρέπει να έχει το κτίριο κατά το 
μελλοντικό του κύκλο ζωής. 
- Ικανότητα να εξετάζει τη λειτουργική αποκατάσταση 
ενός κτιρίου ως μια νέα χρήση, διαφορετική από την 
αρχική, αλλά συμβατή με αυτήν. 
- Ικανότητα να λαμβάνει υπόψη το συγκεκριμένο 
χαρακτήρα και τη μοναδικότητα του κτιρίου για να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος να χάσει την ιστορική του 
ταυτότητα. 
- Γνώση και διαχείριση της οικοδομικής διαδικασίας, 
γνώση του εργοταξίου (ιστορική και σύγχρονη), 
διαχείριση σύνθετων κατασκευαστικών χώρων, 
γνώση των κανονισμών για την ασφάλεια και την 
υγεία στο χώρο εργασίας, έργα ικριωμάτων και 
συστήματα προστασίας πτώσης (στέγες). 
- Δυνατότητα αντιμετώπισης και ανάπτυξης ενός 
έργου διατήρησης / τροποποίησης ενός υφιστάμενου 
κτιρίου, προχωρώντας από την αναγνώριση 
των μορφών φυσικής-χημικής και μηχανικής 
υποβάθμισης και λειτουργικού ελλείμματος, στον 
ορισμό των αποτελεσματικών και επαρκών τεχνικών 
αποκατάστασης, ενοποίησης, επανεκπαίδευσης, και 
τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς. 
- Πλήρης γνώση των ιστορικών τυπολογιών κτιρίων. 
- Ικανότητα κατανόησης των αρχικών δυνατοτήτων 
για τον εντοπισμό χρήσιμων στρατηγικών της 
επαναληπτικής λειτουργίας σε ένα έργο διατήρησης. 
- Βαθιά γνώση των υλικών και των τεχνολογιών 
κατασκευής της ιστορικής αρχιτεκτονικής, με την 
ικανότητα ανάλυσης, από την τυπολογική και 
τεχνική δομική άποψη, ενός παλαιού κτιρίου, επίσης 
σημαντικής πολυπλοκότητας, ικανή να συντονίσει 
και να επαληθεύσει τα αποτελέσματα ερευνών και 
δοκιμών στο κτίριο. 
- Αξιολόγηση της ασφάλειας στα υφιστάμενα κτίρια. 
- Γνώση των εννοιών της ανθεκτικότητας, της 
αξιολόγησης του κύκλου ζωής (LCA). 
- Τεχνικές δεξιότητες για τον εντοπισμό διαδικασιών 
επαναχρησιμοποίησης / ανακύκλωσης των ιστορικών 
οικοδομικών υλικών. 
- Δεξιότητες σχεδιασμού και επαλήθευσης 
όσον αφορά την κανονιστική σκοπιμότητα, την 
ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων συστημάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της πυρασφάλειας) και τις 
αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, τη μείωση 
της σεισμικής ευπάθειας κλπ. 
- Γραφικές και πρακτικές γνώσεις, σχετικά με 

την έρευνα, τη θεματική χαρτογράφηση των 
συστατικών υλικών, των ερευνών των τεχνολογικών 
λεπτομερειών, τη θεματική χαρτογράφηση της 
υποβάθμισης των υλικών και της διαρθρωτικής 
αστάθειας, της διαγνωστικής έρευνας. 
- Γνώση και εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων όπως το 
BIM και το σχέδιο H-BIM. 
- Δεξιότητες σχετικά με την ενεργειακή ανταπόκριση 
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που βρίσκεται σε 
υπολειτουργία.

4.1.4 Υφιστάμενη κατάσταση στη 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ.
Τα προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
παρέχονται σε δύο τύπους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, πανεπιστήμια και κολέγια, και υπάρχουν 
προγράμματα σπουδών πανεπιστημίου και κολλεγίου. 
Οι σπουδές επαγγελματικού πτυχίου οργανώνονται σε 
κολέγια. Την τελευταία δεκαετία άρχισαν προγράμματα 
αποκατάστασης κτιρίων στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του 
Vilnius Gediminas Technical University (Renovation 
of Buildings programme for Master of architecture), 
Kaunas Technical University (Heritage protection 
programme for Bachelor degree), and Kaunas College 
(Heritage Building Engineering programme), αλλά 
σήμερα αυτά τα προγράμματα έχουν κλείσει. Στο KTU 
εξακολουθεί να υφίσταται το πρόγραμμα σπουδών 
του Master “Βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια”. 
Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για άτομα που 
αποφοίτησαν από τα προγράμματα σπουδών Bachelor 
in Engineering, Construction Technology, Building 
Engineering Systems ή Energy Engineering και για 
εκείνους που είναι πρόθυμοι να αποκτήσουν γνώσεις 
και να είναι σε θέση να αναλύουν συστηματικά, να 
αξιολογούν και να σχεδιάζουν μηχανικά συστήματα 
κτιρίων, κτίρια μικροκλίματος, τη συμμόρφωση των 
κτιρίων με τις αρχές της αειφόρου κατασκευής, του 
ενεργειακού κόστους, της τεχνολογίας ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, των αρχών διαχείρισης κτιρίων, της 
συσσώρευσης ενέργειας, της τεχνολογίας μετάδοσης 
και κατανάλωσης. Τα άτομα αυτά παράλληλα θα 
μπορούν να εκτελούν τη συντήρηση των κτιρίων και 
να είναι σε θέση να διενεργούν τον έλεγχο ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίων. 

Διαφορετικά μαθήματα για επαγγελματίες 
διοργανώνονται υπό την αιγίδα των σχετικών 
επαγγελματικών ενώσεων (Επιμελητήρια 
Αρχιτεκτόνων, Ενώσεις Μηχανικών, Υπουργείο 
Πολιτισμού). Μετά την αξιολόγηση της επαγγελματικής 
εμπειρίας, την παρακολούθηση μαθημάτων ειδίκευσης 
ή την επιτυχία των απαραίτητων εξετάσεων, δίνεται 
υψηλότερη κατηγορία ειδίκευσης (η υψηλότερη 
κατηγορία είναι ο ειδικός, ο εμπειρογνώμονας). 

Ο νόμος για τις κατασκευές της Δημοκρατίας 
της Λιθουανίας είναι η κύρια νομική πράξη που 
ρυθμίζει τον κατασκευαστικό τομέα στη Λιθουανία. 
Καθορίζει όλες τις βασικές απαιτήσεις για εργασίες 
κατασκευής, ανακατασκευής και επισκευής στην 
εθνική επικράτεια. Καλύπτει λεπτομερείς διαδικασίες 
για έρευνα, σχεδιασμό, κατασκευή, ανακατασκευή, 
επισκευή, λειτουργία, χρήση και κατεδάφιση, καθώς 
και σχέσεις μεταξύ των μερών που συμμετέχουν σε 
κατασκευαστικές δραστηριότητες. Ο νόμος αυτός 
περιλαμβάνει επίσης τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης για κτίρια. Ο Τεχνικός 
Κανονισμός για την Κατασκευή STR 1.04.04: 2017 
«Έργο του κτιρίου, τεχνογνωσία έργου» ορίζει 
την περιγραφή ενός κτιριακού έργου (κατασκευή, 
ανακατασκευή, ανακαίνιση / εκσυγχρονισμός), 

απλή επισκευή, απλοποιημένο έργο κατασκευής ή 
ανακατασκευής, επισκευή, κατεδάφιση.

Ο σκοπός του συστήματος προσόντων είναι να 
διασφαλίσει ότι τα προσόντα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
εθνικής οικονομίας, και παράλληλα να διασφαλίσει τη 
διαφάνειά τους, τη συγκρισιμότητα, τη συνέχεια της 
μάθησης, την επαγγελματική και εδαφική κινητικότητα 
των ατόμων. Το σύστημα προσόντων καλύπτει την 
ανάπτυξη και τη διαχείριση των προσόντων, την 
αξιολόγηση, την αναγνώριση και την απονομή των 
δεξιοτήτων που αποκτά ένα άτομο. Ένα από τα πιο 
σημαντικά στοιχεία του συστήματος προσόντων είναι 
το επαγγελματικό πρότυπο. Αρχιτέκτονες και πολιτικοί 
μηχανικοί χωρίς ειδική εκπαίδευση και εκπαίδευση 
στην αποκατάσταση πραγματοποιούν έργα 
ανακαίνισης και αποκατάστασης. Ειδικός γίνεται ένας 
επαγγελματίας κατά τη διάρκεια της μακράς πρακτικής 
και της περαιτέρω εκπαίδευσης. Η πιστοποίηση 
και η νομική αναγνώριση ειδικών κατασκευών είναι 
μια διαδικασία για την αξιολόγηση των προσόντων 
ενός πολιτικού μηχανικού, η οποία καθορίζει την 
ετοιμότητά του / της να ηγείται και να εξουσιοδοτεί τις 
τεχνικές δραστηριότητες διαχείρισης ειδικών και μη 
τυποποιημένων κατασκευών. Η Λιθουανική Ένωση 
Πολιτικών Μηχανικών πραγματοποιεί την πιστοποίηση 
ειδικών κατασκευών στη Λιθουανία και η κρατική 
επιχείρηση “Κέντρο Πιστοποίησης Κατασκευαστικής 
Παραγωγής” διαχειρίζεται το μητρώο πιστοποιητικών. 
Απαιτείται συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη για τη 
συντήρηση και για τη διατήρηση της διαπίστευσης 
για τους επαγγελματίες. Το Υπουργείο Πολιτισμού 
σχεδιάζει ένα ξεχωριστό σύστημα επαγγελματικής 
πιστοποίησης για όσους εργάζονται στον τομέα της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ή ιστορικών κατασκευών.

Ειδικός στη Συντήρηση Κτιρίων 

Ως «ειδικός στην αποκατάσταση κτιρίων» θεωρείται 
ένα άτομο που διαθέτει τις δεξιότητες και τη γνώση για 
να συνδυάσει αναλυτικές και συνθετικές προσεγγίσεις 
για τον εντοπισμό προβλημάτων, προκειμένου να βρει 
και να εφαρμόσει αξιόπιστες, ασφαλείς, οικονομικές και 
περιβαλλοντικά αποδεκτές λύσεις. 0 ειδικός αυτός είναι 
ο ερευνητής, σχεδιαστής, κατασκευαστής, παραγωγός 
και επιβλέπων, ο ηγέτης των ολοκληρωμένων έργων. 
Αυτός ο εμπειρογνώμονας πρέπει να ενεργήσει 
ως επαγγελματίας στο πλαίσιο υψηλών ηθικών και 
προτύπων που επιδιώκει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με συμβατές 
κατασκευαστικές δραστηριότητες για ένα σύγχρονο και 
βιώσιμο αστικό περιβάλλον. 

Ο χαρακτήρας δημοσίου συμφέροντος του 
επαγγέλματος αναφέρεται ενδεικτικά: 

- Ασφάλεια και ποιότητα της αρχιτεκτονικής και των 
κατασκευών του κτιρίου. 
- Διατήρηση και αποκατάσταση της παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 
- Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, που 
αντιμετωπίζουν τις εκπομπές CO2. 
- Βιώσιμη ανάπτυξη υποδομών και αστικού 
περιβάλλοντος. 
- Ποιότητα ζωής και προστασία του περιβάλλοντος. 
- Δημόσια υγεία με προηγμένη υγειονομική και 
κοινωνική υποδομή. 

Ο ειδικός στη συντήρηση είναι ένα «ανοιχτό 
επάγγελμα». Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη 
μπορεί να οριστεί ως η προγραμματισμένη 
απόκτηση γνώσης, εμπειρίας και δεξιοτήτων και 
η ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων που είναι 
απαραίτητες για την εκτέλεση επαγγελματικών και 
τεχνικών καθηκόντων. Περιλαμβάνει τεχνικά και μη 
τεχνικά θέματα. Το σύγχρονο προφίλ του Ειδικού 
στη Συντήρηση χρειάζεται γνώσεις, δεξιότητες και 
τρόπους διαχείρισης κτηρίων. Οι Ειδικοί συντήρησης 
θα μπορούσαν να είναι κύριοι σχεδιαστές, απλοί 
σχεδιαστές, κατασκευαστές και χειριστές του 
δομημένου περιβάλλοντος της κοινωνίας, καινοτόμοι 
και ενσωματωτές ιδεών και τεχνολογιών, επιμελητές 
του πολιτιστικού και του φυσικού περιβάλλοντος 
και των πόρων του, ηγέτες στις συζητήσεις και τη 
λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση της δημόσιας 
πολιτικής για το περιβάλλον και τις υποδομές. 

Ο Ειδικός στη συντήρηση / αποκατάσταση κτιρίων θα 
πρέπει να γνωρίζει: 

- Φυσική, χημεία, βιολογία, μηχανική και υλικά, 
- Ανθρωπιστικές επιστήμες και ιστορία, 
- Σχεδιασμό και κατασκευή, Βιωσιμότητα, 
- Δημόσια πολιτική και διοίκηση, Βασικά στοιχεία της 
επιχείρησης, 
- Κοινωνικές επιστήμες, Ηθική συμπεριφορά. 

Αυτός ο ειδικός θα πρέπει επίσης να είναι επιδέξιος 
στην εφαρμογή βασικών εργαλείων αισθητικής και 
εργαλείων της μηχανικής, να γνωρίζει, να αξιολογεί και 
να έχει κατακτήσει τη νέα τεχνολογία, να επικοινωνεί, 
να συνεργάζεται, να διαχειρίζεται, να ηγείται και 
πρέπει να αγκαλιάζει  νέες τάσεις δημιουργικότητας 
και επιχειρηματικότητας, να έχει δέσμευση, περιέργεια, 
ειλικρίνεια και ακεραιότητα, αισιοδοξία, σεβασμό και 
ανεκτικότητα, επιμέλεια και αυτοπειθαρχία.

4.2 Υφιστάμενη κατάσταση στις 
διαφορετικές χώρες όσον αφορά 
τους στόχους της Επανάχρησης και 
Αποκατάστασης. 

4.2.1. Μακροπρόθεσμη στρατηγική 
αποκατάσταση για υποστήριξη της 
επανάχρησης του εθνικού αποθέματος 
της Ισπανίας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844, 
τον Ιούλιο του 2020, το ισπανικό κράτος παρουσίασε 
την επικαιροποίηση της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής 
για την Ενεργειακή Αποκατάσταση στον Κτιριακό 
Τομέα στην Ισπανία (ERESEE), δίνοντας συνέχεια 
στην παρουσίαση των ετών 2014 και 2017. Οι δύο 
αυτές στρατηγικές εκτιμήθηκαν καλά από το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) στην Έκθεση Αξιολόγησης 
των Εθνικών Στρατηγικών που ανατέθηκε από τη ΓΔ 
Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η νέα επικαιροποιημένη αυτή στρατηγική χωρίζεται 
σε τρία μέρη: Διάγνωση, Στόχοι και σενάρια και 
Εφαρμογή.

Μια ολοκληρωμένη διαγνωστική πραγματοποιεί την 
ανάλυση του ισπανικού οικιστικού και τριτογενούς 
κτιριακού αποθέματος, σχετικά με τη χρήση των 
κατοικιών, την τυπολογία τους, την ηλικία, το μέγεθος, 
το καθεστώς ιδιοκτησίας, την κατανομή ανά δήμους 
και αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την 
ταξινόμηση του αποθέματος σε τυπολογικές ομάδες 



και (λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές ζώνες και 
την κατανάλωση ενέργειας) προτείνει προσεγγίσεις 
αποκατάστασης αξιολογώντας οικονομικά τις 
επιλογές. Η διάγνωση μελετά επίσης την εξέλιξη της 
αποκατάστασης κτιρίων στην Ισπανία με έξι βασικούς 
άξονες:

- Δομή και τομεακός συντονισμός, κάθετος και 
οριζόντιος.
- Πληροφορίες και κοινωνία.
- Τεχνολογία, επαγγελματίες και επιχειρηματίες.
- Ανάπτυξη κανονιστικών και διοικητικών μέτρων.
- Χρηματοδότηση.
- Κύριες διαρθρωτικές προκλήσεις.

Όλα αυτά οδηγούν στην ανάγκη αντιμετώπισης 
όλων των προκλήσεων μέσα από μια ολοκληρωμένη 
προοπτική, όπως μπορούμε να δούμε στο τρίγωνο της 
αποκατάστασης στην κλίμακα του κτιρίου:

Όσον αφορά τους στόχους και τα σενάρια, η 
στρατηγική περιλαμβάνει ένα όραμα αποκατάστασης 
και στόχους για τα έτη 2030, 2040 και 2050, 
βασισμένους σε υποθέσεις και γενικούς στόχους για 
την εξοικονόμηση ενέργειας και περιορισμό εκπομπών 
στο οικιστικό και τριτογενές κτιριακό απόθεμα. Για 
το σκοπό αυτό, προτείνονται κριτήρια και εκτιμήσεις 
που θα καθοδηγήσουν την αποκατάσταση και τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του αποθέματος, 
με οικονομικά κερδοφόρες προσεγγίσεις. Ομοίως, 
προτείνονται διάφορα σενάρια με τα αποτελέσματα και 
τις αναμενόμενες επιπτώσεις για καθένα από αυτά.

Τέλος, η στρατηγική προτείνει έντεκα κατευθύνσεις 
δράσης για τα επόμενα χρόνια και καθορίζει μια 
σειρά μέτρων για κάθε μια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτό το μέρος είναι το πιο ενδιαφέρον, παρακάτω, 
παρουσιάζουμε μια σύντομη περίληψη των αξόνων και 
των μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν:

Προώθηση του τομεακού συντονισμού, κάθετου και 
οριζόντιου.
Στόχος αυτού του άξονα είναι η ενδυνάμωση των 
απαραίτητων διοικητικών δομών για την ανάπτυξη 
και προώθηση του ERESEE σε εθνική και τοπική 
κλίμακα. Είναι απαραίτητος ο συντονισμός σε κάθετο 
επίπεδο (μεταξύ των διαφόρων διοικήσεων: Πολιτεία, 
περιφέρειες και δήμοι). τμηματικό επίπεδο (μεταξύ των 
διαφόρων εμπλεκόμενων υπουργικών τμημάτων) και 
οριζόντιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς 
παράγοντες στον τομέα της αποκατάστασης. Για το 
σκοπό αυτό, μερικές από τις προτεινόμενες ενέργειες 
είναι:

- Έγκριση κρατικής συμφωνίας που παρέχει 
σταθερότητα και συνέχεια στην αποκατάσταση του 
κτιριακού αποθέματος.
- Διυπουργικός συντονισμός για την ενεργειακή 
αποκατάσταση με το “Εθνικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Κλίματος και Ενέργειας” και τη “Μακροπρόθεσμη 
Στρατηγική για μια Σύγχρονη, Ανταγωνιστική και 
Κλιματική-Ουδέτερη Ισπανική Οικονομία το 2050”.
- Συντονισμός με τις Περιφερειακές και Τοπικές 
Διοικήσεις για την ενεργειακή αποκατάσταση, με 
τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για διάλογο και 
ανταλλαγή καινοτόμων εμπειριών. Ανάπτυξη Σχεδίων 
Αποκατάστασης σε τοπική κλίμακα και δημιουργία 
των απαραίτητων διοικητικών δομών για την 
εφαρμογή τους.
- Μόνιμος διάλογος με τους εμπλεκόμενους 
παράγοντες. Ομάδες εργασίας.

Κανονιστική ανάπτυξη και διοικητικά μέτρα.
Αυτός ο άξονας στοχεύει στην προώθηση της 
ανάπτυξης του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου 
που σχετίζεται με την αποκατάσταση και στην παροχή 
μέσων και εργαλείων στους δήμους για την υλοποίηση 
δράσεων αποκατάστασης και αστικής ανάπλασης. 
Για το σκοπό αυτό, μερικές από τις προτεινόμενες 
ενέργειες είναι:

- Κανονιστική ανάπτυξη και εξάλειψη των εμποδίων 
σε κρατικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
- Απλοποίηση των διαδικασιών και της επεξεργασίας 
των επιχορηγήσεων.
- Εφαρμογή της «Έκθεσης Αξιολόγησης Κτιρίων» 
- Καθιέρωση περιορισμών στην εκπομπή ρύπων από 
τη χρήση συστημάτων θέρμανσης με καύση ορυκτών.
- Αποκατάσταση κτιρίων κληρονομιάς, αναζωογόνηση 
παραδοσιακών χώρων και καθορισμός πληθυσμού 
στις αγροτικές περιοχές.

Αποκατάσταση κτιρίων δημόσιας διοίκησης.
Στόχος είναι η επέκταση της απαίτησης που ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/27 / ΕΕ, σύμφωνα 
με την οποία το 3% της συνολικής έκτασης των 
κτιρίων της Γενικής Κρατικής Διοίκησης πρέπει να 
ανανεώνεται ετησίως. Για το σκοπό αυτό, μερικές από 
τις προτεινόμενες ενέργειες είναι:

- Ενεργειακή αποκατάσταση των κτιρίων των 
Δημοσίων Διοικήσεων.
- Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης με ενεργειακή απογραφή 
του κτιριακού αποθέματος, ιεράρχηση των δράσεων 
με τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης.
- Ανάπτυξη μοντέλων σύναψης συμβάσεων και 
κοινών συστημάτων χρηματοδότησης.
- Σχέδιο κατάρτισης για τεχνικούς Δημόσιας 
Διοίκησης, τόσο για εκείνους στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων όσο και για τους υπεύθυνους 
για τη συντήρηση κτιρίων.
- Προώθηση της αποκατάστασης του δημόσιου 
αποθέματος κατοικιών, προωθώντας τη χρήση 
καινοτόμων πρακτικών που μπορούν να 
εφαρμοστούν σε άλλους τομείς.

Μέτρα δημόσιας χρηματοδότησης.
Στόχος είναι η συνέχιση των προγραμμάτων δημόσιας 
βοήθειας, επιλύοντας τις πτυχές που μπορούν να 
βελτιωθούν. Για το σκοπό αυτό, μερικές από τις 
προτεινόμενες ενέργειες είναι:

- Προετοιμασία Σχεδίου Αποκατάστασης που 
συντονίζει τις υπάρχουσες γραμμές βοήθειας και 
σχεδιάζει μελλοντικές.
-  Συμπερίληψη του κτιριακού τομέα στο Σχέδιο 
Νόμου για την «Κλιματική αλλαγή και μετάβαση της 
ενέργειας».
- Προτεραιότητα σε δράσεις με βάση την κλιματική 
ζώνη και στην παρέμβαση σε σπίτια με υψηλότερη 
κατανάλωση ενέργειας.
- Ενθάρρυνση του συνδυασμού δημόσιων και 
ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης και διαφόρων 
τύπων, όπως δάνεια και επιχορηγήσεις.
- Σχεδιασμός συστημάτων χρηματοδότησης που 
προσαρμόζονται στην κοινωνική πραγματικότητα των 
ισπανικών νοικοκυριών.
- Σύνδεση της ενίσχυσης με την πιστοποίηση 
ενεργειακής απόδοσης ή το βιβλίο του υπάρχοντος 
κτιρίου.
- Διενέργεια μερικών ή σταδιακών παρεμβάσεων, 
ακολουθώντας λογικές ακολουθίες. Κτίριο 
διαβατηρίου.
- Ενσωμάτωση με συγκεκριμένες γραμμές που 

επιτρέπουν την καινοτομία και τη δοκιμή νέων 
μοντέλων.
- Ενίσχυση για συγκεκριμένες καταστάσεις 
ενεργειακής φτώχειας.
- Μελέτη προγραμμάτων βοήθειας που υποστηρίζουν 
την αποκατάσταση κτιρίων τριτοβάθμιας χρήσης.
- Ενίσχυση συνεργιών μεταξύ ενεργειακής 
αποκατάστασης και υποχρεωτικών έργων 
διατήρησης.
- Δημιουργία μη οικονομικής αξίας που σχετίζεται με 
την αποκατάσταση, για την ενεργοποίηση μιας νέας 
ροής εισοδήματος που σχετίζεται με την οικολογία και 
την ενεργειακή απόδοση.
- Τροποποίηση του νόμου για τις επιδοτήσεις, ώστε 
να μην υπολογίζεται η ενίσχυση αποκατάστασης ως 
οικογενειακό εισόδημα.
- Μελέτη ενός νέου φορολογικού συστήματος 
ευνοϊκού για την αποκατάσταση.
- Δημιουργία δικτύου γραφείων αποκατάστασης για 
πολίτες, κατάλληλα τοποθετημένο στην περιοχή.
- Παρακολούθηση και παρακολούθηση δράσεων με 
δημόσια χρηματοδότηση.

Προώθηση και κινητοποίηση ιδιωτικής 
χρηματοδότησης.
Ενθάρρυνση της κινητοποίησης των ιδιωτικών 
χρηματοδοτήσεων, εξαλείφοντας τα εμπόδια που 
εμποδίζουν αυτήν τη στιγμή την ανάπτυξη μεγάλης 
κλίμακας. Για το σκοπό αυτό, μερικές από τις 
προτεινόμενες ενέργειες είναι:

- Προσδιορισμός και εξάλειψη των υφιστάμενων 
εμποδίων στην ιδιωτική χρηματοδότηση.
- Ενεργοποίηση μηχανισμών από το δημόσιο τομέα 
για τη συμπλήρωση της χρηματοδότησης των 
δράσεων (αστικά κεφαλαιακά κέρδη, παραγωγή 
ενέργειας κ.λπ.).
- Δημιουργία Ταμείου Εγγυήσεων για την κάλυψη των 
αθετήσεων.
- Προώθηση δράσεων σύμπραξης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα 

Καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.
Έχουν ενσωματωθεί τα μέτρα που προβλέπονται στην 
Εθνική Στρατηγική κατά της Ενεργειακής Φτώχειας 
2019-2024 και σχετίζονται άμεσα με την ενεργειακή 
αποκατάσταση. Για το σκοπό αυτό, μερικές από τις 
προτεινόμενες ενέργειες είναι:

- Βελτίωση της γνώσης της ενεργειακής φτώχειας σε 
εδαφικό επίπεδο.
- Δημιουργία διοικητικών δομών για την 
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.
- Μείωση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε 
ενεργειακή φτώχεια.
- Προστασία των καταναλωτών και κοινωνική 
ευαισθητοποίηση.
- Παρακολούθηση της κατανάλωσης οικογενειών σε 
κατάσταση οικονομικής ευπάθειας.
- Ειδικά μέτρα για το δημόσιο απόθεμα 
ενοικιαζόμενων κατοικιών.

Νέο ενεργειακό μοντέλο για τον κτιριακό τομέα.
Ανάπτυξη ενός νέου ενεργειακού μοντέλου, σε 
συντονισμό με τους τομεακούς στόχους όσον αφορά 
την ενέργεια και το κλίμα. Για το σκοπό αυτό, μερικές 
από τις προτεινόμενες ενέργειες είναι:

- Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών και εφαρμογών για τον κτιριακό τομέα.
- Ανάπτυξη ευνοϊκότερου κανονιστικού πλαισίου για 
τους μικρούς καταναλωτές στον εγχώριο τομέα.

- Περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας και 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 
κτίρια.
- Προώθηση βιοκλιματικών συστημάτων για τον 
μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή.
- Προώθηση δικτύων διανομής ενέργειας σε επίπεδο 
γειτονιάς και κτιρίου.
- Προώθηση και ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης.
- Αξιολόγηση και βελτίωση της ενεργειακής 
πιστοποίησης κτιρίων.
- Προώθηση της συλλογικής χρήσης ηλεκτρικών 
και θερμικών εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας μέσω κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.
- Προώθηση συστημάτων αποθήκευσης που 
σχετίζονται με δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Μέτρα για την ενεργοποίηση και τη συγκέντρωση 
της ζήτησης.
Ανάπτυξη μέτρων για την ενεργοποίηση της ζήτησης 
και την αναζήτηση συνεργειών μεταξύ έργων 
ενεργειακής αποκατάστασης και διατήρησης. Για το 
σκοπό αυτό, μερικές από τις προτεινόμενες ενέργειες 
είναι:

- Αναθεώρηση του νόμου περί οριζόντιας ιδιοκτησίας 
για την προώθηση των συλλογικών κοινοτήτων 
αυτοκατανάλωσης και ενέργειας.
- Προώθηση των μορφών του “Επιθεωρητή Κτιρίων” 
και των Διαχειριστών Ακινήτων ως ενεργοποιητικών 
παραγόντων.
- Προώθηση της Έκθεσης Αξιολόγησης Κτιρίου (IEE), 
ως ενεργοποιητή και καταλύτη για συνέργειες μεταξύ 
υποχρεωτικών έργων διατήρησης και εθελοντικών 
έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
- Ανάλυση των δυνατοτήτων του διαβατηρίου του 
κτιρίου, ενσωματώνοντάς το στο υπάρχον κτίριο, 
συνδέοντας τα προγράμματα βοήθειας με την ύπαρξη 
του υπάρχοντος βιβλίου κτιρίων.
- Διατύπωση μέτρων συγκέντρωσης της ζήτησης σε 
επίπεδο γειτονιάς.
- Εφαρμογή υποχρεώσεων σε σχέση με ελάχιστα 
πρότυπα κατοικησιμότητας και ενεργειακής 
απόδοσης.
- Δράσεις για την ενεργοποίηση της ζήτησης 
αποκατάστασης σε κατοικημένες και τριτοβάθμιες 
περιοχές.
- Διαπίστευση των Δημοτικών Συμβουλίων που 
δεσμεύτηκαν να μετατρέψουν όλα τα κτίρια του δήμου 
τους σε βιώσιμα.

Επαγγελματισμός και εκσυγχρονισμός του τομέα 
αποκατάστασης με εκπαίδευση και κατάρτιση.
Εύνοια της εκσυγχρονισμένης επαγγελματικής 
προσφοράς αποκατάστασης ως πλήρους υπηρεσίας. 
Για το σκοπό αυτό, μερικές από τις προτεινόμενες 
ενέργειες είναι:

- Προώθηση της επαγγελματικοποίησης 
και προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
αποκατάστασης.
- Προώθηση της έρευνας, της εκβιομηχάνισης και της 
προκατασκευής στην αποκατάσταση.
- Προώθηση της χρήσης ψηφιακών τεχνικών στην 
αποκατάσταση (BIM, φωτογραμμετρία, θερμογραφία, 
συσκευές παρακολούθησης και ελέγχου κ.λπ.).
- Προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης των 
εργαζομένων στον υποτομέα αποκατάστασης, 
προσαρμογή των προφίλ στις νέες ανάγκες της 
αγοράς.



- Σχεδιασμός νέων ενοτήτων και κύκλων κατάρτισης 
που σχετίζονται με την αποκατάσταση.
- Χρήση ψηφιακών μέσων όπως μαθήματα MOOC 
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην κατάρτιση 
για όσο το δυνατόν περισσότερους επαγγελματίες.
- Προσαρμογή της ακαδημαϊκής κατάρτισης 
επαγγελματιών, που σχετίζεται άμεσα με την 
αποκατάσταση, στις απαιτήσεις της απαιτούμενης 
εξειδικευμένης γνώσης.
- Ενσωμάτωση στα ακαδημαϊκά προγράμματα 
σπουδών του περιεχομένου και των ικανοτήτων που 
απαιτούνται για να μπορέσουν να λειτουργήσουν 
ως αρμόδιοι τεχνικοί για να πραγματοποιήσουν την 
Πιστοποίηση Ενέργειας.
- Ανάπτυξη τεχνικών οδηγιών που καθοδηγούν 
τους επαγγελματίες στη λήψη αποφάσεων, στην 
αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων και προωθούν 
τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πληροφορίες και κοινωνία. «Ο πολίτης στο 
κέντρο».
Ο στόχος είναι να προωθήσουμε μια πολιτιστική 
αλλαγή μεταξύ των πολιτών, αφυπνίζοντας μια 
μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με 
την εξοικονόμηση ενέργειας, τη συντήρηση και την 
αποκατάσταση των κτιρίων και την ενίσχυση και αστική 
ανάπλαση των μικρών και των μεγάλων πόλεων μας. 
Για το σκοπό αυτό, μερικές από τις προτεινόμενες 
ενέργειες είναι:

- Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας «Στρατηγικής 
Επικοινωνίας» για τους πολίτες, η υπέρβαση της 
προσέγγισης της οικονομικής απόδοσης για να 
επηρεάσει επίσης τη βελτίωση της άνεσης και της 
ποιότητας ζωής, την ανατίμηση των ακινήτων κ.λπ.
-Προώθηση, πέρα από απλές πληροφορίες, 
της ενδυνάμωσης των πολιτών σε σχέση με την 
αποκατάσταση και τα νέα ενεργειακά μοντέλα.
- Ανάπτυξη ή / και υποστήριξη πρωτοβουλιών για τη 
δημιουργία συγκεκριμένων εργαλείων για να καταστεί 
η ενεργειακή αποκατάσταση κατανοητή και προσιτή 
στους πολίτες.
- Προώθηση της αυτοκατανάλωσης.
- Δημιουργία δικτύων πολιτών και φόρουμ για την 
ανταλλαγή εμπειριών.
- Ενσωμάτωση πολιτών σε έργα αστικής ανάπλασης 
σε επίπεδο γειτονιάς και σε σχέδια αποκατάστασης 
σε επίπεδο δήμου.
- Προώθηση ενεργειακών κοινοτήτων, με αρχικό 
στόχο την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων και 
την εφαρμογή μηχανισμών ενεργειακής απόδοσης.
- Επικοινωνία με τον επιχειρηματικό τομέα για τη 
δυνατότητα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων.
- Διάδοση σε τεχνικό επίπεδο, μέσω ανταλλαγής 
γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών.
- Προώθηση Ετήσιου Εθνικού Συνεδρίου για την 
Αποκατάσταση.
- Προώθηση μιας Πλατφόρμας Παρατηρητηρίου 
για την Αποκατάσταση, για τη διάδοση των Καλών 
Πρακτικών.
- Προώθηση Βραβείων που προσδίδουν κύρος σε 
δράσεις Αποκατάστασης και Αστικής Αναβάθμισης.

Ανάπτυξη στατιστικών, δεικτών και 
παρακολούθησης.
Στόχος είναι να ξεπεραστεί η τρέχουσα έλλειψη 
γνώσης σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
ενέργειας στον οικιακό τομέα, να προωθηθούν οι 
σωστές πολιτικές ενέργειας και αποκατάστασης. Για το 
σκοπό αυτό, μερικές από τις προτεινόμενες ενέργειες 
είναι:

- Μελέτη για την πραγματική κατανάλωση ενέργειας 
στον κτιριακό τομέα, σύμφωνα με τις τυπολογίες και 
τις κλιματικές ζώνες.
- Μελέτες για συστήματα θέρμανσης, ψύξης 
και ζεστού νερού (πηγές ενέργειας, αποδόσεις, 
συστήματα διανομής κ.λπ.), που επιτρέπουν 
καθοδήγηση στρατηγικών μέτρων.
- Οικονομική ανάλυση των εξοικονομήσεων 
που δημιουργούνται για τους χρήστες και των 
εξοικονομήσεων εκπομπών που συνεπάγονται οι 
ενέργειες αποκατάστασης.
- Παρακολούθηση των υπαρχουσών συνθηκών 
άνεσης στα σπίτια και των πραγματικών 
αποτελεσμάτων που προκύπτουν με από τις 
ενέργειες αποκατάστασης.
- Βελτίωση των διαθέσιμων στατιστικών 
αποκατάστασης.
- Παρακολούθηση δράσεων αποκατάστασης με 
δημόσια χρηματοδότηση.
- Δημιουργία κεντρικού διοικητικού μητρώου 
εκθέσεων ενεργειακής αξιολόγησης.

Προκειμένου να παρακολουθείται σωστά η εφαρμογή 
των μέτρων και των επιπτώσεών τους, καθορίζονται 
ορισμένα ενδεικτικά ορόσημα για τη στρατηγική σε 
σχέση με τους γενικούς στόχους που καθορίστηκαν 
για το 2030 και το 2050. Ομοίως, καθορίζονται 
διάφοροι δείκτες παρακολούθησης για τους διάφορους 
κτιριακούς τομείς.

4.2.2 Μακροπρόθεσμη στρατηγική 
αποκατάστασης για την υποστήριξη 
της αποκατάστασης του εθνικού 
κτιριακού αποθέματος στην Κύπρο.
Στην Κύπρο μέχρι το 2006 δεν εκδόθηκε κανένας 
κανονισμός σχετικά με τις ελάχιστες ενεργειακές 
απαιτήσεις των κτιρίων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
σαράντα τοις εκατό (40%) των σπιτιών στην Κύπρο 
ανεγέρθηκαν πριν από το 1981 και το 54% από αυτά 
ανεγέρθηκαν μεταξύ 1981 και 2006, είναι φανερό ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των σπιτιών κατασκευάστηκαν 
όταν δεν ίσχυαν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης. Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη 
δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα 
της αποκατάστασης. Οι πολιτικές και τα μέτρα για 
την τόνωση της ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων 
μπορούν να αναλυθούν σε νομοθετικά μέτρα, κίνητρα, 
μέτρα κατάρτισης και μέτρα ενημέρωσης. Παρακάτω 
παρέχεται  ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και 
εντοπίζονται τα εμπόδια και ο τρόπος αντιμετώπισής 
τους. 

Νομοθετικά μέτρα για την τόνωση της βαθιάς 
ανακαίνισης.

Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για 
υφιστάμενα κτίρια
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για 
τα υπάρχοντα κτίρια πρέπει να εφαρμόζονται όταν 
υποβάλλονται σε σημαντική ανακαίνιση και όταν 
τα στοιχεία του κελύφους τους αντικαθίστανται ή 
αναβαθμίζεται. Το πρώτο διάταγμα σχετικά με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, που 
εκδόθηκε το 2007, προέβλεπε την υποχρεωτική 
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με εμβαδόν άνω των 
1.000 τ.μ. που υπόκεινται σε σημαντική ανακαίνιση. 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις τροποποιήθηκαν το 2009, 
προσθέτοντας την απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικών 
ενεργειακής απόδοσης με ελάχιστη κατηγορία Β για 
κτίρια με εμβαδόν άνω των 1.000μ² που υπόκεινται σε 
σημαντική ανακαίνιση. Ένα νέο διάταγμα εγκρίθηκε 

τον Δεκέμβριο του 2013, μειώνοντας τις τιμές U κατά 
15% για κτίρια με εμβαδόν άνω των 1.000μ² που 
υπόκεινται σε μεγάλη ανακαίνιση, ενώ για πρώτη 
φορά τέθηκαν απαιτήσεις για στοιχεία του κελύφους 
του κτιρίου, τα οποία ανακαινίζονται ενεργειακά ή 
αντικαθίστανται ανεξάρτητα από το μέγεθος του 
κτιρίου. Σύμφωνα με την τροποποίηση της 1ης 
Ιανουαρίου 2017, όλα τα κτίρια που υποβάλλονται 
σε σημαντική ανακαίνιση οφείλουν να κατατάσσονται 
στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β. Εάν η 
ενεργειακή αναβάθμιση σε αυτό το ελάχιστο επίπεδο 
δεν είναι τεχνικά ή/και οικονομικά εφικτή, θα πρέπει 
να εκπονηθεί μελέτη για να εξηγηθεί το γιατί. Από 
την 1η Απριλίου 2020 σύμφωνα με τις νέες ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης (ΚDP) 121/2020 
όλα τα κτίρια κατοικιών που υφίστανται μεγάλες 
ανακαινίσεις να είναι ενεργειακής κλάσης Α και όλα τα 
άλλα κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Β+. Η τελευταία 
τροποποίηση της νομοθεσίας της ενεργειακής 
απόδοσης (KDP) 155/2020 σήμερα καλύπτει πρόνοιες 
για διατηρητέα κτήρια και αρχαία μνημεία τα οποία 
εξαιρούνταν προηγουμένως.

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η έκδοση 
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (EPC) είναι 
υποχρεωτική για νέες κατασκευές και για κτήρια που 
πωλούνται ή ενοικιάζονται καθώς και για δημόσια 
κτήρια άνω των 250 τμ. Η έκδοση Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένας αξιόπιστος τρόπος 
για την απόδειξη της ενεργειακής κατάστασης ενός 
υπάρχοντος κτιρίου και την καταγραφή προτάσεων 
για την αναβάθμισή του. Ωστόσο, μόνο το 10,6% των 
εκδοθέντων πιστοποιητικών αφορούν υπάρχοντα 
κτίρια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο 
συμπέρασμα ότι η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής 
Απόδοσης για σκοπούς πώλησης ή ενοικίασης είναι 
χαμηλή. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στους ακόλουθους 
λόγους:

- μη ύπαρξη νομοθεσίας για τη σύνδεση του 
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης με την πράξη 
πώλησης ή ενοικίασης·
- καμία πληροφορία για το πιστοποιητικό ενεργειακής 
απόδοσης που παρέχεται στους επίδοξους 
αγοραστές ή ενοικιαστές κτιρίων·
- οι επίδοξοι αγοραστές ή ενοικιαστές κτιρίων, 
ιδιοκτήτες και επαγγελματίες ακινήτων δυσκολεύονται 
να «μεταφράσουν» τα δεδομένα που εμφανίζονται 
στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σε 
λειτουργικά κόστη κτιρίων
- σχετικά χαμηλή προστιθέμενη αξία στην τιμή 
πώλησης ή ενοικίασης που μπορεί να εξασφαλίσει ο 
ιδιοκτήτης του κτιρίου λόγω της υψηλής βαθμολογίας 
ενεργειακής απόδοσης.

Τα παραπάνω εμπόδια δεν επέτρεψαν στο 
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης να αποκτήσει 
πλήρη δυναμική ως δείκτης που επηρεάζει την αξία 
των ακινήτων και, τελικά, να προάγει την ενεργειακή 
αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
προχωρά στην αναθεώρηση της μεθοδολογίας 
υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου, 
για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. 
Η αναθεωρημένη μεθοδολογία αναπτύσσεται με 
βάση τα νέα πρότυπα που έχουν εκπονηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) στο πλαίσιο 
της εντολής M/480 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
οδηγίας 2010/31/ΕΕ και της τροποποίησής της, οδηγία 
2018/844/ΕΕ.

Ενεργειακές υπηρεσίες: Ενεργειακός έλεγχος και 
σύμβαση ενεργειακής απόδοσης
Οι κανονισμοί για τους παρόχους υπηρεσιών ενέργειας 
εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2014, για να αυξήσουν την 
εμπιστοσύνη στους ενεργειακούς ελέγχους μεταξύ των 
ενδιαφερομένων μερών, καθώς και να προσφέρουν 
έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτουν από 
ενεργειακούς ελέγχους, μέσω συμβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης. Μέχρι σήμερα, υπάρχουν 55 Ελεγκτές 
Ενέργειας και 12 πάροχοι υπηρεσιών ενέργειας που 
μπορούν να λειτουργήσουν στον τομέα των κτιρίων. 
Ωστόσο, το επίπεδο δραστηριότητας των ενεργειακών 
ελεγκτών και των ESP είναι πολύ χαμηλό. Για να 
βελτιωθεί αυτό, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

- Ανάπτυξη μεθοδολογίας και λογισμικού για την 
ποιοτική εξέταση των ενεργειακών ελέγχων.
- Εφαρμογή διαδικτυακών υπηρεσιών για την 
ηλεκτρονική διαχείριση όλων των μητρώων που τηρεί 
η Ενεργειακή Υπηρεσία
- Προετοιμασία τυπικών δημόσιων εγγράφων 
διαγωνισμού για την επιλογή Παροχέων Υπηρεσιών 
Ενέργειας με στόχο την υπογραφή συμβάσεων 
ενεργειακής απόδοσης με το κράτος και τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα.

Κίνητρα για τόνωση της πλήρους ανακαίνισης

Σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
εξοικονόμησης ενέργειας 
Το 2019, το Ταμείο για τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση 
ενέργειας εφάρμοσε τα ακόλουθα σχήματα: α. 
Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενθάρρυνση 
της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών και Ενέργειας 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Σπίτια. Το έργο 
περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες:

- θερμομόνωση στέγης
- θερμομόνωση ταρατσών με φωτοβολταϊκό σύστημα.
- εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
- εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για 
ευάλωτους καταναλωτές.

Οι τρεις πρώτες κατηγορίες αφορούν αποκλειστικά τις 
υπάρχουσες κατοικίες.

Σχέδιο “Αποθήκευση και αναβάθμιση”
Το πρόγραμμα «Αποθήκευση και Αναβάθμιση» («Save 
& Upgrade») χρηματοδοτεί την ανακαίνιση σπιτιών 
και κτιρίων για τα οποία είχε ζητηθεί οικοδομική άδεια 
πριν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007. Το έργο παρέχει 
οικονομική υποστήριξη για ένα πακέτο μέτρων που 
θα αναβαθμίσουν το κτίριο στο ελάχιστο επίπεδο 
της ενεργειακής απόδοσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες 
περιλαμβάνουν θερμομόνωση του κελύφους, 
παράθυρα, τεχνικά συστήματα υψηλής απόδοσης, 
φωτισμό και ΑΠΕ για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό. 
Μια μεγαλύτερη επιδότηση χορηγείται σε σπίτια 
ευάλωτων καταναλωτών.

Σχέδιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
για ιδία κατανάλωση
Τα προγράμματα συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας 
(net-metering), συμψηφισμού λογαριασμών (net-
billing) και αυτοπαραγωγής προσφέρουν τη 
δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να καλύψουν 
μέρος ή τις συνολικές τους ανάγκες σε ηλεκτρική 
ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων ή/και 
άλλων συστημάτων ΑΠΕ. Τα συστήματα εγκαθίστανται 
στην οροφή των χώρων που εξυπηρετούν ή 
στο έδαφος εντός του ίδιου αγροτεμαχίου ή σε 



παρακείμενο οικόπεδο. Τα κτίρια κατοικιών θα είναι 
επίσης επιλέξιμα για καθαρή χρέωση.

Διάταγμα 1 του 2014 του Υπουργού Εσωτερικών
Ένα άλλο κίνητρο είναι το Διάταγμα Νο 1 του 2014, 
όπως εκδόθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών βάσει 
του Νόμου Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Σύμφωνα 
με το διάταγμα, σε περίπτωση νέων κτιρίων και 
κτιρίων που βρίσκονται υπό ανακαίνιση, είναι δυνατόν 
να αυξηθεί ο συντελεστής δόμησης κατά 5% για 
κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Α και τουλάχιστον το 
25% των συνολικών ενεργειακών αναγκών τους θα 
καλυφθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αρκεί 
να πληρούνται τουλάχιστον δύο από τα κριτήρια που 
καθορίζονται για τα κτήρια μηδενικής ενεργειακής 
απόδοσης.

Μειωμένος Συντελεστής Φόρου προστιθέμενης 
αξίας (V.A.T.) για την αποκατάσταση κτιρίων
Μειωμένο ποσοστό φόρου προστιθέμενης αξίας 
εφαρμόζεται από το 2015 (5% αντί 19%) για 
ανακαινίσεις κτιρίων για τις οποίες έχουν περάσει 
τουλάχιστον τρία χρόνια από την πρώτη ημερομηνία 
κατοχής. Ο μειωμένος συντελεστής ισχύει για όλα τα 
μέτρα εξοικονόμησης που σχετίζονται με το περίβλημα 
του κτιρίου και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων. Αυτό το μέτρο σε συνδυασμό με 
προγράμματα επιχορήγησης, όπως το πρόγραμμα 
«Αποθήκευση & Αναβάθμιση» και τα προγράμματα του 
Ταμείου για ΑΠΕ και ΕΠ, συμβάλλει στη μείωση του 
κόστους αποκατάστασης.

Χρηματοδοτικό εργαλείο
Το «Ταμείο Αμοιβαίων Κεφαλαίων» έχει σχεδιαστεί για 
να παρέχει δάνεια σε νοικοκυριά και τοπικές αρχές που 
θα επενδύσουν σε έργα ενεργειακής απόδοσης και 
ΑΠΕ. Αυτά τα δάνεια θα διατίθενται μέσω εμπορικών 
τραπεζών. 

Μέτρα ενημέρωσης για την τόνωση της βαθιάς 
ανακαίνισης.
Στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στην 
Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ετοιμάστηκε 
ένα ενημερωτικό εργαλείο για την αύξηση της 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με τα οφέλη των 
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Το διαδικτυακό 
εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας έχει δημιουργηθεί 
για να βοηθήσει τους πολίτες, προκειμένου να 
εντοπίσουν εύκολα το κόστος και τα οφέλη από 
διαφορετικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που μπορεί να 
λάβουν. Αναρτάται διαδικτυακά στη διεύθυνση http://
energysavingstool.cea.org.cy/.

Διατάξεις σχετικά με διατηρητέα κτίρια
Στην Κύπρο, υπάρχουν περίπου 7.000 κτίρια που 
χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα ή αρχαία μνημεία (6746 
διατηρητέα κηρύχθηκαν μέχρι το 2021) που αποτελούν 
το 4-8% του κτηριακού αποθέματος. Περίπου 100-200 
κτίρια ετησίως χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα, ενώ 
κατά μέσο όρο 350 από αυτά ανακαινίζονται κάθε έτος. 

Ο Νόμος για τη Ρύθμιση της Ενεργειακής Απόδοσης 
των Κτιρίων τροποποιήθηκε πρόσφατα (Decree 
155/2020 έκδοση 11/2020) και τώρα περιλαμβάνει 
και διατηρητέα κτίρια ή αρχαία μνημεία με την 
υποχρέωση να διαθέτουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης (EPC), όταν πωλούνται ή ενοικιάζονται. Η 
απαλλαγή από τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης χορηγείται μόνο εάν παρέχεται τεκμηρίωση 
(αιτιολόγηση σχετικά με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του 
κτιρίου κ.λπ.). Στην προηγούμενη νομοθεσία, δεν 

χρειαζόταν τεκμηρίωση για να λάβουν απαλλαγή αυτά 
τα κτίρια, επομένως, στις περισσότερες περιπτώσεις 
δεν εφαρμόστηκαν μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης.

Επιπλέον, για σκοπούς αντιμετώπισης θεμάτων που 
σχετίζονται με έντονη σεισμική δραστηριότητα, πριν 
από τη σημαντική ανακαίνιση κτιρίων για τα οποία 
εκδόθηκε οικοδομική άδεια πριν από το 1994, θα 
πρέπει να υποβληθεί έκθεση για την αποτίμηση της 
φέρουσας κατασκευής. Η έκθεση θα πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τους ισχύοντες Ευρωκώδικες όσον αφορά 
την κατάσταση του δομικού συστήματος του κτιρίου 
και την εκτιμώμενη υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του 
και θα πρέπει να συνοδεύεται από τυχόν συστάσεις 
σχετικά με τη δομική του ενίσχυση.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις στο νομοθετικό 
πλαίσιο αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης στα διατηρητέα κτίρια μέσω της ενεργειακής 
πιστοποίησης, στη διασφάλιση της δομικής τους 
ικανότητας, καθώς και στην παρότρυνση όσων 
εμπλέκονται σε τέτοιες ανακαινίσεις να βρουν τεχνικές 
λύσεις που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση 
του κτιρίου με σεβασμό του χαρακτήρα τους. 

4.2.3 Μακροπρόθεσμη στρατηγική 
αποκατάστασης για την υποστήριξη 
της αποκατάστασης του εθνικού 
αποθέματος κτιρίων στην Ιταλία. 
Η πρόσφατη ιταλική νομοθεσία για την ενεργειακή 
συμπεριφορά και αποδοτικότητα των κτιρίων 
περιλαμβάνει δύο παράλληλες νομοθετικές οδούς: 
τη θέσπιση του νομοθετικού διατάγματος της 10ης 
Ιουνίου 2020 n. 48 και του Νομοθετικού Διατάγματος 
της 14ης  Ιουλίου 2020 n. 73.

Και τα δύο διατάγματα προέρχονται από τον 
Ευρωπαϊκό Νόμο για τις Αντιπροσωπείες 2018, ο 
οποίος περιέχει τις διατάξεις ανάθεσης που είναι 
απαραίτητες για τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ 
2018/844 και 2012/27.

Νομοθετικό Διάταγμα 10 Ιουνίου 2020 n. 48
Εφαρμόζει την Οδηγία ΕΕ 2018/844, η οποία 
τροποποιεί την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή 
απόδοση και την Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την 
ενεργειακή απόδοση στις κατασκευές.

Το διάταγμα, όπως αναφέρεται στο άρθρ. 1 (Σκοπός), 
προωθεί τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές, τοπικές 
και κλιματολογικές συνθήκες, καθώς και τις απαιτήσεις 
που σχετίζονται με τις εσωτερικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες και την οικονομική αποδοτικότητα των 
προβλεπόμενων ενεργειών, βελτιστοποιώντας τη 
σχέση μεταξύ φόρων και οφελών για την κοινότητα.

Στα Κεφάλαια Ι και ΙΙ, το Διάταγμα κάνει διάφορες 
αλλαγές στο Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 192/2005, 
που μετέφερε τον πρώτο ευρωπαϊκό κανονισμό για 
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων [Οδηγία 2002/91/
ΕΚ (EPBD I)], στη συνέχεια καταργήθηκε από την 
Οδηγία 2010/31/ΕΕ (EPBD II), η οποία μεταφέρθηκε 
στο εθνικό δίκαιο με το Διάταγμα Νόμου αριθ. 63/2013 
(μετατράπηκε με τροποποιήσεις στο Νόμο αρ. 
90/2013), τροποποιώντας το Νομοθετικό Διάταγμα 
αριθ. 192/2005.

Οι αλλαγές που εισάγονται αφορούν:

- Δημόσια χρηματοδοτικά μέσα για την υποστήριξη 
της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια.
- Καθήκοντα των ιταλικών περιφερειών και των 
τοπικών διοικητικών γραφείων σχετικά με τις 
δραστηριότητες επιθεώρησης και ελέγχου.
- Γενικά κριτήρια για τον υπολογισμό της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων.
- Χαρακτηριστικά των υποδομών παραγωγής 
θερμότητας και υποδομών διοχέτευσης, ήπια και 
πράσινη κινητικότητα και πολεοδομικό σχεδιασμό.
- Υποχρέωση εγκατάστασης σημείων φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων σε κτίρια με περισσότερες από 
δέκα θέσεις στάθμευσης.

Υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης, κατά τη φάση 
του σχεδιασμού, μιας τεχνικής έκθεσης τεχνικής, 
περιβαλλοντικής και οικονομικής σκοπιμότητας για 
τη συμπερίληψη εναλλακτικών συστημάτων υψηλής 
απόδοσης σε νέα κτίρια και σε αυτά που υπόκεινται σε 
ανακαίνιση.

Υπάρχει επίσης η υποχρέωση διοικητικής κύρωσης σε 
περίπτωση μη επισύναψης του ΑΠΕ (Πιστοποιητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης) στις συμβάσεις αγοράς και 
πώλησης ακινήτων.

Μεταξύ των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, 
τόσο για νέα όσο και για υπάρχοντα κτίρια, υπάρχει η 
παροχή αυτορυθμιζόμενων συσκευών που ελέγχουν 
ξεχωριστά τη θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο του 
κτιρίου ή, όπου αυτό δικαιολογείται και την τεχνολογική 
εφαρμογή, μέσω συστημάτων αυτοματισμού και 
ελέγχου (αναφέρονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 
2010/31 / ΕΕ), κτιρίων εξοπλισμένων με συστήματα 
θέρμανσης με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη από 290 
kW.

Στο Κεφάλαιο III, το Διάταγμα κάνει αλλαγές στο 
Διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας 6 Ιουνίου 
2001, αρ. 380, που περιέχει τις νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις για την κατασκευή, με την 
προϋπόθεση ότι, για την απόκτηση οικοδομικής 
άδειας, η συμμόρφωση με τα κριτήρια ενσωμάτωσης 
τεχνολογιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων είναι 
υποχρεωτική για όλα τα κτίρια.

Όσον αφορά τις επεμβάσεις αποκατάστασης της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, το Διάταγμα καταργεί την 
υποχρέωση του ιδιοκτήτη του κτιρίου να υποβάλει από 
κοινού την έκθεση που πιστοποιεί τη συμμόρφωση με 
τις διατάξεις για την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών που προβλέπονται από το νόμο 
αριθ. 10/1991.

Το διάταγμα, στο σημείο 5 εισάγει ένα νέο άρθρο στο 
Νομοθετικό Διάταγμα αρ. 192/2005, που αφορά το 
σχεδιασμό μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη 
μείωση των ρυπών του άνθρακα και την επίτευξη ενός 
ενεργειακά αποδοτικού κτηριακού αποθέματος έως το 
2050.

Η στρατηγική εφαρμόζεται στο Ολοκληρωμένο 
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
Εδώ και καιρό, η Ιταλία εργάζεται για τη διασφάλιση 
της ευρύτερης δυνατής χρήσης μέσων που, από 
κοινού, συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής 
ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και 
της προσιτής τιμής της ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι 
στους ευρωπαϊκούς στόχους που σχετίζονται με την 
ενέργεια και το περιβάλλον.

Η Ιταλία έχει πλήρη επίγνωση των δυνητικών οφελών 
που συνδέονται με την αυξημένη διαθεσιμότητα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, που συνδέονται με τη μείωση των ρύπων 
και των κλιματικών μεταβολών, τη βελτίωση της 
ενεργειακής ασφάλειας και τις οικονομικές ευκαιρίες 
και ευκαιρίες απασχόλησης για τις οικογένειες και το 
σύστημα παραγωγής, και σκοπεύει να ακολουθήσει 
αυτόν τον δρόμο με πεποίθηση, με μια προσέγγιση 
που εστιάζει όλο και περισσότερο στους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητάς τους ως πελατών 
και των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Αυτή 
η εξέλιξη θα καθοδηγείται από τη συνεχή εστίαση στην 
αποδοτικότητα και θα διευκολύνεται από τη μείωση 
του κόστους για ορισμένες ανανεώσιμες τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών, οι οποίες 
θα λάβουν αυξανόμενη σημασία λόγω του γεγονότος 
ότι χρησιμοποιούν μια ευρέως διαθέσιμη πηγή 
ενέργειας.

Συνεπώς, η Ιταλία συμφωνεί με την κοινοτική 
προσέγγιση, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση 
της δέσμευσης για την απαλλαγή από τους ρύπους 
του άνθρακα, και στοχεύει στην προώθηση μιας 
πράσινης νέας συμφωνίας, μιας πράσινης διαθήκης 
για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες που θεωρούν το 
περιβάλλον ως τον οικονομικό μοχλό της χώρας. Η 
Πράσινη Νέα Συμφωνία θα εκφραστεί με διαφορετικές 
μορφές και θα ακολουθήσει διαφορετικές κατευθύνσεις, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τη μεταφορά 
των οδηγιών της ΕΕ που εφαρμόζει το πακέτο 
ενέργειας και κλίματος, αλλά και προωθεί συνέργειες 
και πρωτοβουλίες ξεκινώντας από τον νόμο αριθ. 160 
της 27ης Δεκεμβρίου 2019 (Προϋπολογισμός Νόμος 
για το 2020).

Αυτό το σχέδιο προορίζεται να συμβάλει σε ένα ευρύ 
φάσμα μετασχηματισμού της οικονομίας. Σε αυτό, ο 
συνδυασμός της απαλλαγής από τους ρύπους του 
άνθρακα, η κυκλική οικονομία, η αποτελεσματικότητα 
και η ορθολογική και δίκαιη χρήση των φυσικών 
πόρων αντιπροσωπεύουν στόχους και εργαλεία για μια 
οικονομία που σέβεται περισσότερο τους ανθρώπους 
και το περιβάλλον.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ενσωμάτωση 
των εθνικών αγορών ενέργειας στην ενιαία αγορά και 
η δέουσα προσοχή για προσιτές τιμές και ασφάλεια 
εφοδιασμού.

Συνεπώς, η Ιταλία συμφωνεί με την προσέγγιση που 
προτείνει ο Κανονισμός Διακυβέρνησης, ο οποίος 
επιλέγει μια οργανική και συνεργική στρατηγική για τις 
πέντε διαστάσεις της ενέργειας.

Οι γενικοί στόχοι που επιδιώκει η Ιταλία είναι 
ουσιαστικά οι ακόλουθοι:

- Επιτάχυνση της διαδικασίας απαλλαγής από τους 
ρύπους του άνθρακα θέτοντας το 2030 ως ενδιάμεσο 
ορόσημο για την επίτευξη πλήρους απαλλαγής από 
τους ρύπους του άνθρακα του τομέα της ενέργειας 
έως το 2050 και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 
παραγόντων σε άλλες δημόσιες πολιτικές.
- Παροχή έμφασης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
(ιδίως τις ΜΜΕ), με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν 
βασικοί παράγοντες και δικαιούχοι της ενεργειακής 
μετάβασης και όχι μόνο οι χρηματοδότες ενεργών 
πολιτικών. Αυτό απαιτεί την προώθηση των 
κοινοτήτων αυτοκατανάλωσης και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, αλλά και τον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό ρύθμισης και διαφάνειας του τμήματος 



πωλήσεων, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να 
αποκομίσουν τα οφέλη μιας ανταγωνιστικής αγοράς.
- Προώθηση της εξέλιξης του ενεργειακού 
συστήματος, ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, από μια κεντρική δομή σε μια διανομή που 
βασίζεται κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές.
- Θέσπιση μέτρων για τη βελτίωση της ικανότητας 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να συμβάλλουν 
στην ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα να προωθούν 
πλαίσια, υποδομές και κανόνες αγοράς, τα οποία, με 
τη σειρά τους, συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- Συνέχιση εξασφάλισης επαρκών προμηθειών από 
συμβατικές πηγές, επιδιώκοντας την ασφάλεια και 
τη συνέχεια του εφοδιασμού, με την κατανόηση ότι 
η ζήτηση για αυτές τις συμβατικές πηγές μειώνεται 
προοδευτικά ως αποτέλεσμα τόσο της αύξησης 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και της 
ενεργειακής απόδοσης.
- Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε 
όλους τους τομείς ως μέσο για την προστασία 
του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ενεργειακής 
ασφάλειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για 
οικογένειες και επιχειρήσεις.
- Προώθηση της ηλεκτροδότησης της κατανάλωσης, 
ιδίως στον τομέα των πολιτικών και των μεταφορών, 
ως μέσου για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας 
του αέρα και του περιβάλλοντος.
- Καθοδήγηση της εξέλιξης του ενεργειακού 
συστήματος μέσω δραστηριοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας για να αναπτυχθούν, σύμφωνα 
με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και 
τις απαιτήσεις για πλήρη απαλλαγή από τους 
ρύπους του άνθρακα, λύσεις ικανές να επιτύχουν 
βιωσιμότητα, ασφάλεια, συνέχεια και αποδοτικότητα 
κόστους του εφοδιασμού που βασίζεται όλο και 
περισσότερο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 
όλους τους τομείς χρήσης. Ένας άλλος στόχος 
είναι να ενθαρρυνθεί ο αναπροσανατολισμός του 
συστήματος παραγωγής προς διαδικασίες και 
προϊόντα με μικρό αποτύπωμα άνθρακα, που μπορεί 
επίσης να ωφελήσει τη ζήτηση που προκύπτει από 
άλλα μέτρα στήριξης.
- Υιοθέτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
της στρατηγικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης 
(θάλασσα) και της σχετικής περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης, μέτρων και στόχων για τη 
μείωση των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων 
της ενεργειακής μετάβασης σε άλλους εξίσου 
σημαντικούς τομείς, όπως η ποιότητα του αέρα 
και των υδάτινων σωμάτων, περιορισμό της 
καταστροφής του εδάφους και προστασία του τοπίου.
- Συνέχιση της διαδικασίας ενσωμάτωσης του εθνικού 
ενεργειακού συστήματος στην ενεργειακή ένωση.

Διάσταση της Απαλλαγής από τους ρύπους του 
άνθρακα
Η Ιταλία σκοπεύει να επιταχύνει τη μετάβαση από 
τα παραδοσιακά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές, 
προωθώντας τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπέρ ενός 
μείγματος ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζεται στο 
αυξανόμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και, στο φυσικό αέριο. Το να γίνει αυτή η 
μετάβαση μια συγκεκριμένη πραγματικότητα απαιτεί 
και υπόκειται στον σχεδιασμό και την κατασκευή 
εργοστασίων αντικατάστασης και της απαραίτητης 
υποδομής.

Διάσταση ενεργειακής απόδοσης
Η πρόθεση είναι να χρησιμοποιηθεί ένα μείγμα 
δημοσιονομικών, οικονομικών, κανονιστικών και 
πολιτικών μέσων, κυρίως βαθμονομημένων ανά τομέα 
δραστηριότητας και τύπου ομάδας -στόχου.

Από αυτήν την άποψη, το σημαντικό δυναμικό 
για αποδοτικότητα στον κτιριακό τομέα μπορεί να 
αξιοποιηθεί καλύτερα μέσω μέτρων που στοχεύουν, 
για παράδειγμα, στην ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων 
και γειτονιών, μαζί με τη δομική ανακαίνιση, την 
αντισεισμική προστασία, την αναβάθμιση και την 
ανακαίνιση συστημάτων, σύμφωνα με τη στρατηγική 
για ενεργειακή ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος 
έως το 2050. Θα είναι συνεπώς δυνατό να ληφθεί 
δεόντως υπόψη η πιθανή συμβολή στην απορρόφηση 
άνθρακα του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος και 
των αποθεμάτων που δεν θα υποστούν σημαντική 
ανακαίνιση, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος 
του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η ηλιακή 
θέρμανση, οι ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας και αερίου 
και οι τεχνολογίες συμπαραγωγής μικρής και μικρής 
απόδοσης θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά, ειδικά 
εάν τροφοδοτούνται από ανανεώσιμα αέρια.

Διάσταση ενεργειακής ασφάλειας
Όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού, ο 
στόχος είναι, αφενός, να εξαρτηθεί λιγότερο από τις 
εισαγωγές αυξάνοντας τις ανανεώσιμες πηγές και την 
ενεργειακή απόδοση και, αφετέρου, να διαφοροποιήσει 
τις πηγές εφοδιασμού (για παράδειγμα μέσω της 
χρήσης φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), με υποδομή 
σύμφωνη με το σενάριο καθολικής απαλλαγής από τον 
άνθρακα έως το 2050).

Διάσταση εσωτερικής αγοράς
Ένας μεγαλύτερος βαθμός ολοκλήρωσης της αγοράς 
θεωρείται πλεονεκτικός για ολόκληρη την Ένωση, 
και ως εκ τούτου θα ενισχυθούν οι διασυνδέσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας και η σύζευξη της αγοράς με 
άλλα κράτη μέλη. Ωστόσο, δεδομένης της γεωγραφικής 
θέσης της Ιταλίας, οι διασυνδέσεις με τρίτες χώρες 
θα μελετηθούν και θα αναπτυχθούν, προκειμένου να 
διευκολυνθεί το αποτελεσματικό εμπόριο.

Έρευνα διάστασης, καινοτομίας και 
ανταγωνιστικότητας
Υπάρχουν τρία βασικά κριτήρια πίσω από τις 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στον τομέα 
της ενέργειας:

- Οριστικοποίηση πόρων και δραστηριοτήτων 
που αποσκοπούν στην ανάπτυξη διαδικασιών, 
προϊόντων και γνώσεων που έχουν διέξοδο στις 
αγορές, ως αποτέλεσμα των μέτρων στήριξης για τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής 
απόδοσης και τεχνολογίας δικτύου.
- Συνεργική ολοκλήρωση μεταξύ συστημάτων και 
τεχνολογιών.
- Θεωρώντας το έτος 2030 ένα ορόσημο στη 
διαδικασία της πλήρους απαλλαγής από τον 
άνθρακα, στην οποία η Ιταλία έχει ακολουθήσει τη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική έως το 2050, στην οποία 
προτείνονται φιλόδοξα σενάρια που προβλέπουν 
τη μείωση των εκπομπών και τελικά την κλιματική 
ουδετερότητα, σύμφωνα με προσέγγιση της ΕΕ.

Με το Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια 
και το Κλίμα, καθορίζονται οι εθνικοί στόχοι για το 
2030 για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες 
πηγές και τη μείωση των εκπομπών CO2, καθώς και 

τους στόχους όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, 
τις διασυνδέσεις, την ενιαία αγορά ενέργειας και 
ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και βιώσιμη κινητικότητα, 
σκιαγραφώντας για καθένα από αυτά τα μέτρα που θα 
εφαρμοστούν για να εξασφαλιστεί η επίτευξή τους.

Το σχέδιο διαρθρώνεται σε πέντε γραμμές 
παρέμβασης (απαλλαγή από άνθρακα, ενεργειακή 
απόδοση και ασφάλεια, ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, έρευνα, καινοτομία και 
ανταγωνιστικότητα) για τις οποίες ορίζεται η τρέχουσα 
κατάσταση, οι στόχοι και τα μέτρα εφαρμογής.

Το Σχέδιο καταρτίστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 και περιλαμβάνει, συνοπτικά:

- Έρευνα του εθνικού πάρκου ακινήτων.
- Προσδιορισμό προσεγγίσεων για οικονομικά 
αποδοτική ανακαίνιση με βάση τον τύπο του 
κτιρίου και την κλιματική ζώνη, για την υλοποίηση 
παρεμβάσεων επαναπροσδιορισμού ενέργειας.
- Επανεξέταση των ισχυόντων πολιτικών και 
δράσεων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της 
ενεργειακής φτώχειας, στην προώθηση έξυπνων 
τεχνολογιών, στην προώθηση δεξιοτήτων και 
κατάρτισης στους τομείς των κατασκευών και της 
ενεργειακής απόδοσης.
- Πολιτικές και δράσεις, που αποσκοπούν στην 
επιτάχυνση της ενεργειακής επανεκτίμησης όλων 
των κτιρίων, για παράδειγμα, μέσω της εισαγωγής 
ενός προαιρετικού συστήματος “διαβατηρίων” για 
την ανακαίνιση κτιρίου ή με τον προσδιορισμό των 
μεθόδων για τη χρήση φοροαπαλλαγών.
- Ενσωμάτωση μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε 
κτίρια με μέτρα μείωσης σεισμικού κινδύνου και 
πυρκαγιάς.
- Αξιόπιστη εκτίμηση της αναμενόμενης 
εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και των οφελών 
που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια και την 
ποιότητα του αέρα.

Τα οικονομικά μέτρα ενεργειακής απόδοσης στον 
κτιριακό τομέα επηρεάζουν διάφορες πτυχές όπως 
η ενεργειακή επανεκτίμηση μαζί με την ανακαίνιση 
κτιρίου, σεισμική, προσαρμογή των εγκαταστάσεων και 
του περιβάλλοντος.

Ιδρύεται επίσης η Εθνική Πύλη για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων, με στόχο την παροχή 
πληροφοριών στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη 
δημόσια διοίκηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές 
από πλευράς κόστους και εργαλεία για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
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Εφαρμόζει την Οδηγία ΕΕ 2018/2002, η οποία 
τροποποιεί την Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή 
απόδοση που εισήχθη στην Ιταλία με το Νομοθετικό 
Διάταγμα 102/2014.

Το διάταγμα προβλέπει μέτρα για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης, με στόχο την προώθηση 
πρακτικών και παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην 
εξοικονόμηση ενέργειας.
Το διάταγμα ακολουθεί τους ενεργειακούς-κλιματικούς 
στόχους της κοινότητας, με στόχο την απαλλαγή της 
οικονομίας από την άνθρακα σε μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική, από τώρα έως το 2050.

Ο εθνικός ενδεικτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας 
στον οποίο συμβάλλουν τα μέτρα του διατάγματος, 
συνίσταται στη μείωση 20 εκατομμυρίων τόνων 
ισοδύναμου πετρελαίου πρωτογενούς κατανάλωσης 
ενέργειας και στην εθνική ελάχιστη συμβολή 
ενεργειακής απόδοσης με το πρώτο βήμα έως το 2030 
να κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στα κεφάλαια Ι και ΙΙ, το διάταγμα τροποποιεί το 
νομοθετικό διάταγμα 102/2014 με την ενημέρωση 
του “Θερμικού λογαριασμού” (πακέτο κινήτρων και 
παραχωρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων) μέσω της επέκτασης των 
κινήτρων παρεμβάσεων και της παρέκκλισης από 
τα ρυθμιστικά εργαλεία για ορισμένες παρεμβάσεις 
επαναπροσδιορισμού ενέργειας.

Το διάταγμα επίσης:

- Διευκρινίζει τα στοιχεία του εμπειρογνώμονα στη 
διαχείριση ενέργειας και του ενεργειακού ελεγκτή.·
- Επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση αποτυχίας 
διενέργειας ενεργειακών ελέγχων και σε περίπτωση 
αποτυχίας εφαρμογής ενός τουλάχιστον μέτρου 
απόδοσης που προσδιορίζονται από τις ίδιες τις 
διαγνώσεις.
- Υποχρεώνει τον εξειδικευμένο τεχνικό να 
αναφέρει περιπτώσεις αναποτελεσματικότητας των 
συστημάτων ρύθμισης θερμότητας και λογιστικής 
θερμότητας.
- Θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις πληροφοριών 
χρέωσης και κατανάλωσης για ψύξη, θέρμανση και 
κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης.

Σε περίπτωση παρεμβάσεων για έκτακτη συντήρηση, 
αποκατάσταση και ανακαίνιση κτιρίου, (όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 13) το μεγαλύτερο πάχος των 
εξωτερικών τοίχων και των άνω και κάτω στοιχείων 
πλήρωσης, απαραίτητο για να επιτευχθεί ελάχιστη 
μείωση 10% του μετάδοσης, δεν υπολογίζεται σε 
σχέση με τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων 
από τα σύνορα ιδιοκτησίας και τα μέγιστα ύψη των 
κτιρίων.

Το Κεφάλαιο III τροποποιεί το νομοθετικό διάταγμα 30 
Μαΐου 2008, αριθ. 115 (εφαρμογή της οδηγίας 2006/32 
/ ΕΚ σχετικά με την αποδοτικότητα των τελικών 
χρήσεων ενέργειας και ενεργειακών υπηρεσιών) 
με σκοπό τον υπολογισμό της συνεισφοράς των 
διαφόρων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, την 
αναφορά του ενεργειακού περιεχομένου μιας σειράς 
καυσίμων για τελική κατανάλωση και υπενθύμιση των 
ενεργειακών μειγμάτων που προβλέπονται. 

4.2.4 Μακροπρόθεσμη στρατηγική 
επανάχρησης για την υποστήριξη 
της αποκατάστασης του εθνικού 
αποθέματος κτιρίων στη Λιθουανία.

Διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ και εθνική 
νομοθεσία
Στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξης στρατηγικής, 
πραγματοποιήθηκε μια επισκόπηση των κύριων 
στρατηγικών εγγράφων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 
επίπεδο και των στόχων που καθορίστηκαν σε αυτά, 
προκειμένου να προσδιοριστούν τα καθήκοντα που 
ορίζονται στη νομοθεσία σε στρατηγικό επίπεδο για την 
ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος:

- Η χρήση ενέργειας στα κτίρια θα ήταν ιδιαίτερα 
αποδοτική.



- Το απόθεμα κτιρίων έως το 2050 ανεξαρτητοποιείται 
από ορυκτά καύσιμα.
- Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικονομικά 
αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτήρια 
σχεδόν μηδενικής ενέργειας.

Μια στρατηγική καθολικής ανακαίνισης αποτελεί μέρος 
της πολιτικής της ΕΕ για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της 
πράσινης πορείας της Ευρώπης. Το Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα που εκπονήθηκε 
από τη Λιθουανία για το 2021-2030 θέτει μια 
κατεύθυνση προτεραιότητας για το κτιριακό απόθεμα: 
να προωθήσει τη σύνθετη ανακαίνιση οικιστικών 
διαμερισμάτων (κατοικιών) και δημοσίων κτιρίων, 
δίνοντας προτεραιότητα στην ανακαίνιση οικιστικών 
συνόλων.

Ανάλυση του εθνικού κτιριακού αποθέματος
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού κέντρου 
εγγραφών της 31ης Δεκεμβρίου 2019, 2,6 εκατομμύρια 
κτίρια καταχωρήθηκαν στη Λιθουανία με συνολική 
έκταση 235,5 εκατομμύρια m2. Μετά την κατάργηση 
από το κτιριακό αποθεμάτων, των κτιρίων που δεν 
έχουν σημασία από άποψη ανακαίνισης και δεν 
υπόκεινται σε απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, το 
απόθεμα των κτιρίων που πρόκειται να ανακαινιστούν 
ανέρχεται σε 661 χιλιάδες μονάδες συνολικής έκτασης 
201,7 εκατομμυρίων τ.μ. (βλ. εικόνα παρακάτω).

Συνοπτικά χαρακτηριστικά του κτιριακού 
αποθέματος:

- Το 66 τοις εκατό της επιφάνειας του κτιριακού 
αποθέματος αποτελείται από κτίρια που 
χτίστηκαν μεταξύ των ετών 1961-1992. Η 
αρχιτεκτονική και δομική ποικιλομορφία των 
κτιρίων αυτής της περιόδου δεν είναι μεγάλη. 
Αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
επαναλαμβανόμενων (τυπικών) λύσεων ανακαίνισης 
(εκβιομηχάνιση ανακαίνισης, προκατασκευή).
- Το 75 τοις εκατό της επιφάνειας του κτιριακού 
αποθέματος χτίστηκε πριν από το 1992. Κατά 
συνέπεια, στο τέλος της εφαρμογής της στρατηγικής 
(2050), η απόλυτη πλειοψηφία του υπάρχοντος 
κτιριακού αποθέματος θα είναι παλαιότερη των 60 
ετών και θα πρέπει να ανακαινιστεί για να διατηρηθεί 
σε λειτουργία.

Προσδιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας ενός 
κτιριακού αποθέματος
Η δομή της ενεργειακής χρήσης των κτιρίων 
υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του 
Τμήματος Στατιστικών της Λιθουανίας σχετικά με το 
ετήσιο ισοζύγιο ενέργειας και καυσίμου:

- Το κτηριακό απόθεμα καταναλώνει περίπου 40,8 
TWh πρωτογενούς ενέργειας ετησίως και εκπέμπει ~ 
5,3 MtCO2.
- Τα 2/3 (63%) της συνολικής πρωτογενούς 
ενέργειας που καταναλώνεται στο απόθεμα 
κτιρίων καταναλώνεται από κτίρια κατοικιών: 34% 
-από 1-2 οικογενειακά σπίτια, 29 τοις εκατό -από 
πολυκατοικίες.
- Τα 4/5 (78%) όλης της πρωτογενούς ενέργειας που 
χρησιμοποιείται στο κτιριακό απόθεμα καταναλώνεται 
από κτίρια κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης 
χαμηλότερα από C. Αυτό το τμήμα του κτιριακού 
αποθέματος θεωρείται προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
συνολικής ανακαίνισης κτιρίου.

Προσδιορισμός των πιο αποδοτικών μεθόδων 
ανακαίνισης
Προκειμένου να καθοριστούν οι πιο οικονομικά 
αποδοτικές μέθοδοι ανακαίνισης, έχει δημιουργηθεί 
ένας κατάλογος μεθόδων ανακαίνισης (μέτρα), έχουν 
εκτιμηθεί οι επενδύσεις που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των μέτρων και τα οικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν από τα μέτρα. Τα μέτρα με την καλύτερη 
σχέση ποιότητας / τιμής (ένα ευρώ που επενδύθηκε με 
τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη) θεωρούνται τα πιο 
αποδοτικά από οικονομικής πλευράς.

Η αξιολόγηση των πιο αποτελεσματικών μέτρων 
ανακαίνισης πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο 
πακέτων μέτρων προκειμένου να αξιοποιηθούν 
οι μέγιστες δυνατότητες των οφελών της πλήρους 
σύνθετης ανακαίνισης, διατηρώντας παράλληλα μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση του κτιρίου ως μηχανικής 
μονάδας και λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της 
Λιθουανίας και άλλων χωρών της ΕΕ. Τα πακέτα 
ανακαίνισης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε κάθε πακέτο 
να περιλαμβάνει ένα σύνολο μέτρων ανακαίνισης 
που απαιτούνται για την επίτευξη συγκεκριμένης 
κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης, ξεκινώντας από 
την ενεργειακή κλάση C και τελειώνοντας με την 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A ++. Επιπλέον, 
προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της 
μερικής ανακαίνισης, σχηματίστηκαν 4 πακέτα μέτρων 
μερικής ανακαίνισης.

Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού της πιο 
αποδοτικής από πλευράς κόστους μεθόδου 
ανακαίνισης αποκαλύπτουν ότι η μέγιστη οικονομική 
απόδοση (η διαφορά μεταξύ οικονομικών οφελών και 
επενδύσεων) στο επίπεδο του κτιριακού αποθέματος 
βρίσκεται εντός της περιοχής εξοικονόμησης ενέργειας 
45-55%. Τέτοιες εξοικονομήσεις θα επιτυγχάνονταν εάν 
το κτιριακό απόθεμα μετατραπεί στην κατηγορία Α ή Β 
της ενεργειακής απόδοσης με την εφαρμογή μέτρων 
και πακέτων ανακαίνισης. Κατά συνέπεια, θεωρείται 
ότι είναι ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος για την 
ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος.

Δείκτες υλοποίησης ανακαίνισης
Το βαθύ όραμα ανακαίνισης κτιρίων της Λιθουανίας 
είναι να μεταμορφώσει το υπάρχον κτιριακό απόθεμα 
έτσι ώστε το 2050 να είναι ενεργειακά αποδοτικό και 
ανεξάρτητο από ορυκτά καύσιμα (με βέλτιστη δομή 
καυσίμου).

Η εφαρμογή αυτών των στρατηγικών στόχων έχει 
προγραμματιστεί για την επίτευξη αυτών των δεικτών 
έως το 2050 (σε σύγκριση με το 2020):

- Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας του κτιριακού αποθέματος σε 11,9 TWh (~ 
70%).
- Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 
ορυκτής ενέργειας του κτιριακού αποθέματος σε 2,1 
TWh (~ 90%).
- Μείωση των ετήσιων εκπομπών CO2 του κτιριακού 
αποθέματος σε 0,6 mtCO2 (~ 90%).

Οι δείκτες εφαρμογής στρατηγικής ανακαίνισης και 
ενδεικτικοί ενδιάμεσοι στόχοι για τους στόχους 2030, 
2040 και 2050 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Ανακαίνιση κτιρίου, μοντέλο υλοποίησης και 
σχέδιο δράσης
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ανακαίνισης 
που περιγράφηκαν παραπάνω, ~ 80% του κτιριακού 
αποθέματος πρέπει να συμμετέχει στην ανακαίνιση 

σε διάστημα 30 ετών. Για να πιστέψει ο ιδιοκτήτης 
ενός κτιρίου τα οφέλη της ανακαίνισης, πρέπει να 
πληρούνται αρκετές βασικές προϋποθέσεις:

- Το όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου πρέπει να 
υπάρχει αντικειμενικά.
- Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ενημερώνεται για τα οφέλη 
που υπάρχουν.
- Πρέπει να αναπτυχθούν αποφάσεις χρηματοδοτικής 
στήριξης.
- Πρέπει να υπάρχει επαρκής διασφάλιση ότι τα 
οφέλη της ανακαίνισης θα πραγματοποιηθούν.

Βασικά μέτρα εφαρμογής ανακαίνισης:

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός.
Προκειμένου να εφαρμοστεί ο προγραμματισμένος 
μετασχηματισμός του κτιριακού αποθέματος, είναι 
απαραίτητο να ληφθούν βασικές και κανονιστικές 
αποφάσεις:

- Ενσωμάτωση στόχων και δεικτών ανακαίνισης στο 
σύστημα νομοθεσίας.
- Ανάπτυξη περιεκτικού και προσανατολισμένου στο 
χρήστη πακέτο μέτρων υποστήριξης ανακαίνισης.
- Ανάλυση στόχων και δεικτών ανακαίνισης σε 
επίπεδο δήμου, αναθέτοντας στους δήμους την 
ευθύνη για την εφαρμογή τους, παρέχοντας 
παράλληλα την απαραίτητη χρηματοδότηση και 
εργαλεία για την εφαρμογή.
- Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης και 
εξασφάλιση περιοδικής ενημέρωσης των στόχων 
σύμφωνα με την πρόοδο της εφαρμογής.

Ολοκληρωμένο πακέτο υποστηρικτικών μέτρων 
ανακαίνισης.
Το πακέτο υποστήριξης ανακαίνισης πρέπει να είναι 
προσανατολισμένο στον χρήστη και να επιτυγχάνει 
συγκεκριμένους στόχους ανακαίνισης και πρέπει να 
διασφαλίζει:

- Επαρκές βάθος και πολυπλοκότητα ανακαίνισης.
-Την απαιτούμενη ένταση (όγκος) ανακαίνισης, χωρίς 
να θυσιάζεται η έκταση, η ποιότητα ή η βιωσιμότητα 
της ανακαίνισης.

Τα κύρια στοιχεία του πακέτου ανακαίνισης:

- Αυξημένες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης έως 
και την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης B / A (βάθος 
ανακαίνισης).
- Προτεραιότητα τριμηνιαίας ανακαίνισης 
(ενσωμάτωση με σχετική υποδομή, ρυθμός 
διαδικασίας ανακαίνισης, οικονομίες τριμηνιαίας 
κλίμακας).
- Βιομηχανοποίηση κατασκευών, προκατασκευές 
(ένταση ανακαίνισης, οικονομίες προκατασκευής, 
διασφάλιση ποιότητας, έξυπνες τεχνολογίες).

Επαρκής χρηματοδότηση.
Μαζί με τα τεχνικά και διαχειριστικά μέτρα 
υποστήριξης, πρέπει να υπάρχουν χρηματοδοτικές 
λύσεις για όλες τις απαραίτητες οικονομικές ροές των 
ιδιοκτητών κτιρίων κατά την περίοδο ανακαίνισης που 
οι ιδιοκτήτες των κτιρίων θα μπορούσαν και θα ήταν 
πρόθυμοι να επενδύσουν στην ανακαίνιση. Σύμφωνα 
με προκαταρκτικούς υπολογισμούς, για την επίτευξη 
των ενδιάμεσων στόχων ανακαίνισης, έως το 2030 θα 
χρειαστεί επένδυση από 170 έως 570 εκατομμύρια 
ευρώ ετησίως, σε μεταγενέστερες περιόδους η ανάγκη 
για επένδυση θα αυξηθεί σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως.

Αποτελεσματική επικοινωνία.
Μέσα από μια αποτελεσματική επικοινωνία πρέπει να 
ενημερώνεται το κοινό για τους στόχους των πακέτων 
ανακαίνισης, περιπτώσεις επιτυχίας και πρέπει να 
επισημαίνονται 2 επιπλέον σημαντικά μηνύματα:

- Τα οφέλη της ανακαίνισης είναι πολλαπλά και δεν 
περιορίζονται στην εξοικονόμηση ενέργειας.
- Σε μακρά περίοδο, τα ενεργειακά αναποτελεσματικά 
κτίρια με κακές τεχνικές συνθήκες δεν έχουν άλλη 
επιλογή - να συμμετέχουν ή να μην συμμετέχουν στη 
διαδικασία ανακαίνισης.

Αξιόπιστο σύστημα εφαρμογής.
Προκειμένου να γίνει προσέλκυση ιδιοκτητών 
κτιρίων και να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων 
ανακαίνισης, απαιτείται ένα αξιόπιστο και ομαλό 
σύστημα υλοποίησης της ανακαίνισης για τη μείωση 
των διοικητικών εμποδίων στα στάδια σχεδιασμού 
και της εφαρμογής της ανακαίνισης, τη συλλογή 
δεδομένων για ορθές πρακτικές ανακαίνισης, την 
παροχή μεθοδολογικής, τεχνικής και συμβουλευτικής 
βοήθειας σε δήμους και διαχειριστές ανακαίνισης.

4. 3 Παρούσα κατάσταση στις 
διαφορετικές χώρες όσον αφορά 
προγράμματα εκπαίδευσης που 
σχετίζονται με τον Ειδικό στη 
Συντήρηση Κτιρίων.

4.3.1 Παρούσα κατάσταση στην 
Ισπανία.
Παρόλο που η επανάχρηση και η αποκατάσταση 
στην Ισπανία αποτελούν παλαιούς κλάδους και 
τύπους παρέμβασης στον κατασκευαστικό τομέα 
των κατασκευών, η δραστηριότητα αυτή αυξήθηκε 
πολύ τη δεκαετία του ‘70 και ‘80, απαιτώντας μεγάλο 
αριθμό επαγγελματιών, οικοδόμων και τεχνιτών για να 
μπορέσει να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση. 
Η ευαισθησία των διοικήσεων για την ενίσχυση και 
την αποκατάσταση πολλών μνημείων γίνεται κοινή 
δραστηριότητα για τους επαγγελματίες του τομέα. 
Η ανάκτηση των ιστορικών κέντρων, με όλη την 
πολυπλοκότητα της αστικής ανοικοδόμησης και 
την αναζωογόνηση των αστικών κέντρων μεγάλης 
ιστορικής και κοινωνικής αξίας, οι οποίες έχουν 
εγκαταλειφθεί και περιθωριοποιηθεί, απαιτούν 
επείγουσες και πολύ σύνθετες παρεμβάσεις για την 
ανάκαμψη και την αξιοποίησή τους. Με την πάροδο 
του χρόνου, στα τέλη του 20ού αιώνα, η ζήτηση 
επανάχρησης και αποκατάστασης ιστορικών κέντρων 
συνδέθηκε με τις κατοικίες που χτίστηκαν στη δεκαετία 
του 1960 και του 1970 με υλικά χαμηλής ποιότητας, 
τα οποία απαιτούν επείγουσες και σημαντικές 
ανακαινίσεις για να αποφευχθεί η κατάρρευση 
πολλών κτιρίων. Αργότερα κατά τον 21ο αιώνα, 
αποκαλύπτονται νέες απαιτήσεις για να ανταποκριθούν 
στις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών σε πτυχές 
όπως η άνεση στα σπίτια, η προσβασιμότητα ή η 
ενεργειακή απόδοση.

Παρόλο που μπορεί να φαίνεται περίεργο, 
λαμβάνοντας υπόψη αυτό που μόλις αναφέρθηκε 
καθώς και το γεγονός ότι η δραστηριότητα 
αποκατάστασης στην Ευρώπη καλύπτει σήμερα κατά 
μέσο όρο το 50% της συνολικής δραστηριότητας του 
τομέα, ούτε στην Ισπανία ούτε στην Ευρώπη σήμερα 
δεν υπάρχει καθολική εκπαίδευση ή μια συγκεκριμένη 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ειδικού στην αποκατάστασης 
κτιρίων. Για το λόγο αυτό, οι επαγγελματίες στην 
αρχιτεκτονική, τη μηχανική και πολλές άλλες 



ειδικότητες που συνέβαλαν στην επίτευξη μιας 
συγκεκριμένης πολλαπλής διαχείρισης του τομέα της 
επανάχρησης και της αποκατάστασης, ξεκινώντας 
από μια γενική κατάρτιση σε κάθε επιμέρους τομέα, 
έχουν εκπαιδευτεί με διπλό τρόπο: Από τη μια 
αποκτούν επαγγελματική εμπειρία, μαθαίνοντας 
από τους συναδέλφους που είχαν ήδη εμπειρία και 
τη γνώση. Από την άλλη πλευρά, γνώση αποκτάται 
από ειδικά μαθήματα μικρής διάρκειας συνεχούς 
κατάρτισης για συγκεκριμένα προβλήματα των κτιρίων 
του παρόντος (κατασκευές, υγρασίες, προσόψεις ...) 
που προσφέρονται κυρίως από τις επαγγελματικές 
οργανώσεις του κλάδου, όπως τις επαγγελματικές 
ενώσεις αρχιτεκτόνων, τεχνικών αρχιτεκτόνων, 
οικοδόμων μηχανικών. Σταδιακά στα μαθήματα αυτά 
προστέθηκε η προσφορά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που διοργανώνεται από πανεπιστήμια και από τα 
ίδια τα επαγγελματικά ιδρύματα που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως.

Για αρκετά χρόνια, τα ισπανικά πανεπιστήμια έχουν 
δημιουργήσει μια ενδιαφέρουσα και ρυθμιζόμενη 
προσφορά κατάρτισης στον τομέα της επανάχρησης 
και της αποκατάστασης, τα οποία είτε ενσωματώνονται 
σε προπτυχιακό πτυχίο είτε σε μεταπτυχιακό. Σε κάθε 
περίπτωση, παρόλο ότι το εν λόγω πρόβλημα έχει 
μειωθεί, τα μαθήματα αυτά είναι εντελώς ανεπαρκή για 
τους φοιτητές αφού δεν είναι σε θέση ολοκληρώνοντας 
τις προπτυχιακές σπουδές τους να έχουν την 
απαραίτητη εξειδίκευση, ή να έχουν αποκτήσει υψηλή 
εξειδίκευση, ιδίως στον τομέα της αποκατάστασης 
μνημείων ή να έχουν πετύχει την ικανοποίηση πολύ 
συγκεκριμένων στόχων (ενεργειακή απόδοση, 
βιομηχανική κληρονομιά ...) στην περίπτωση 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Εν πάση περιπτώσει, 
σήμερα δεν υπάρχει ακόμα εκπαίδευση τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ισπανία για την κατάρτιση του 
ειδικού στην αποκατάσταση κτιρίων.

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι επαγγελματίες 
που παρεμβαίνουν σε υπάρχοντα κτίρια, για την 
επανάχρηση ή την αποκατάστασή τους, υποχρεούνται 
να έχουν συγκεκριμένη κατάρτιση στον τομέα αυτό, 
καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται 
σε κάθε περίπτωση. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ισπανία, 
μια χώρα στην οποία η επαγγελματική παρέμβαση 
στον τομέα της αποκατάστασης ρυθμίζεται από το 
κράτος ουσιαστικά μέσω του νόμου περί οικοδομών και 
άλλων ειδικών ρυθμιστικών διαδικασιών. Δυστυχώς, 
αυτή η ρύθμιση είναι τόσο γενική και ανοικτή ώστε να 
καθορίζει μόνο τους επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν 
να παρέμβουν σε εργασίες αποκατάστασης, χωρίς 
να απαιτούνται γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για 
να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα 
στον καθιερωμένο τομέα. Έτσι, οποιοσδήποτε 
αρχιτέκτονας αποφοίτησε πρόσφατα θεωρείται 
κατάλληλος, χωρίς καμία εμπειρία ή άλλη απαίτηση, 
να πραγματοποιήσει ένα έργο για έναν ουρανοξύστη 
ή την αποκατάσταση ενός καθεδρικού ναού, ενός 
κάστρου ή οποιουδήποτε κτιρίου κληρονομιάς ή την 
αποκατάσταση ενός συγκροτήματος 1000 κατοικιών με 
σοβαρά προβλήματα. Αυτό συνεπάγεται ένα σοβαρό 
πρόβλημα στον τομέα, το οποίο θα μπορούσε να 
αντιμετωπιστεί μόνο με την εμπλοκή στα έργα αυτά του 
ειδικού της αποκατάστασης κτιρίων. 

4.3.2 Σημερινή κατάσταση της Κύπρου.
Μέχρι σήμερα στην Κύπρο δεν έχει καθιερωθεί 
ως ξεχωριστό επάγγελμα από το κράτος ή το 
σχετικό επιστημονικό τεχνικό επιμελητήριο (ΕΤΕΚ), 
ένας «Ειδικός στην Αποκατάσταση Κτιρίων» ή 
μια συγκεκριμένη επαγγελματική εξειδίκευση 
στην Αρχιτεκτονική Συντήρηση. Επιπλέον, στον 
επαγγελματικό χώρο δεν υπάρχουν διαδικασίες 
διαπίστευσης και πιστοποίησης των ειδικών στη 
συντήρηση και την αποκατάσταση. Έτσι, μέχρι 
τώρα, Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί χωρίς 
ειδική εκπαίδευση και ειδίκευση στον τομέα της 
αποκατάστασης αναλαμβάνουν έργα ανακαίνισης 
και αποκατάστασης. Η προηγούμενη πρακτική τους 
εμπειρία θεωρείται πολύ συχνά το κύριο και μοναδικό 
κριτήριο για την ανάληψη τέτοιων έργων διατήρησης.

Παρ ‘όλα αυτά, τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια 
έχουν αναπτύξει πρόσφατα μια σειρά μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων κατάρτισης που σχετίζονται με 
την αρχιτεκτονική συντήρηση και αποκατάσταση, 
προωθώντας έτσι την εξειδικευμένη εκπαίδευση 
για αρχιτέκτονες και μηχανικούς με έμφαση στα 
κτίρια κληρονομιάς. Το διατμηματικό μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα «Συντήρηση και αποκατάσταση 
ιστορικών κτιρίων και χώρων» που δημιουργήθηκε 
πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) 
συμβάλλει στον σκοπό αυτό, καθώς μέσω αυτού του 
προγράμματος, αρχιτέκτονες και μηχανικοί μπορούν 
να αποκτήσουν εμπειρία στον τομέα της διατήρησης 
μέσω θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων Το 
πρόγραμμα αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας 
τριών τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
δηλαδή του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών και Περιβάλλοντος και του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Κατά συνέπεια, 
αυτό το πρόγραμμα προσφέρεται σε αρχιτέκτονες, 
μηχανικούς, αρχαιολόγους και πολλούς άλλους 
φοιτητές προερχόμενους από συναφείς κλάδους. 
Περιλαμβάνει την απόκτηση θεωρητικής γνώσης, 
καθώς και την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, με 
την ένταξη σε πολλά μαθήματα πραγματικών μελετών 
περιπτώσεων. Επιπλέον, και άλλα τοπικά δημόσια και 
ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν δημιουργήσει πρόσφατα 
μεταπτυχιακά μαθήματα στον τομέα της κληρονομιάς 
και της ενσωμάτωσης σύγχρονων ψηφιακών 
μεθόδων για την τεκμηρίωσή της (π.χ. το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κυπριακό Ινστιτούτο 
κλπ).

Ταυτόχρονα, το επιστημονικό τεχνικό επιμελητήριο που 
είναι υπεύθυνο για την έκδοση της επαγγελματικής 
άδειας των μηχανικών (ΕΤΕΚ), καθώς και άλλοι 
οργανισμοί (π.χ. Παγκύπριος Οργανισμός 
Κυπριακής Κληρονομιάς - ΠΟΑΚ, ICOMOS Κύπρου) 
διοργανώνουν συχνά σεμινάρια, διαλέξεις και 
συνέδρια σχετικά με το θέμα της συντήρησης με 
προσκεκλημένους ομιλητές από τον ακαδημαϊκό 
χώρο και την πρακτική. Πρέπει να υπογραμμιστεί 
ότι το ακαδημαϊκό προσόν από μόνο του δεν μπορεί 
να θεωρηθεί επαρκές για ένα άτομο να γίνει ειδικός 
στην αποκατάσταση, αλλά είναι απαραίτητος 
ένας συνδυασμός εξειδικευμένης εκπαίδευσης 
και εργασιακής εμπειρίας στον τομέα. Ο τομέας 
της αποκατάστασης είναι πολύ απαιτητικός και 
διεπιστημονικός και απαιτεί μια ολιστική γνώση των 
σημερινών θεωριών και πρακτικών σχετικά με την 
αποκατάσταση. Στα πλαίσια αυτά έχουν διοργανωθεί 
πολλά εργαστήρια (είτε από τον δημόσιο τομέα, 
π.χ. από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, είτε 

από τον ιδιωτικό τομέα π.χ. Geodomo Cyprus κ.λπ.) 
προκειμένου να εισαχθούν οι νέοι στις παραδοσιακές 
τεχνικές οικοδόμησης που σχετίζονται με κτίρια 
κληρονομιάς.

Μια σύγχρονη πρόκληση στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με τα προσόντα 
«Ειδικού στη Αποκατάστασης Κτιρίων» είναι η 
δημιουργία ισορροπίας μεταξύ της διατήρησης 
των αξιών της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της 
αντιμετώπισης των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών 
αναγκών και βιώσιμων απαιτήσεων. Έτσι, είναι σαφές 
ότι ο «Ειδικός στην Αποκατάσταση Κτιρίων» θα πρέπει 
να είναι σε θέση να προτείνει βιώσιμες λύσεις που 
σχετίζονται με την επαναχρησιμοποίηση ιστορικών 
και παραδοσιακών κτιρίων. Η μελλοντική ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την περαιτέρω 
αντιμετώπιση της σχέσης μεταξύ πολιτιστικής 
κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης θα συμβάλει 
στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το πώς οι 
σημερινοί και οι μελλοντικοί επαγγελματίες μπορούν 
να διατηρήσουν, να επαναχρησιμοποιήσουν και να 
αναπτύξουν την αρχιτεκτονική πολιτιστική κληρονομιά 
με βιώσιμο τρόπο. Επιπλέον, η προαναφερθείσα 
συνεργασία θα συμβάλει στην εξέταση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς ως κινητήρια δύναμη για βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες 
και απαιτήσεις της τοπικής αγοράς στον τομέα του 
αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού σε σχέση με 
τη βιωσιμότητα και την κληρονομιά, είναι απαραίτητη 
η ενσωμάτωση εννοιών ενεργειακής βελτίωσης 
και μια πιο βιώσιμη στάση απέναντι στο δομημένο 
περιβάλλον. Τα μελλοντικά προγράμματα κατάρτισης, 
καθώς και τα σεμινάρια που προσφέρονται σε κάθε 
άτομο που εμπλέκεται σε αυτό το θέμα θα πρέπει να 
προσφέρουν στους φοιτητές και τους επαγγελματίες τη 
δυνατότητα να ενημερωθούν με τις τρέχουσες πτυχές 
της διατήρησης που σχετίζονται με: α) νέες τεχνολογίες 
σχετικά με καινοτόμα υλικά και μεθόδους κατασκευής, 
β) τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού παρακολούθησης 
(περιβαλλοντική, αρχιτεκτονική και δομική ανάλυση, 
τεκμηρίωση, τρισδιάστατη σάρωση και άλλα 
εργαλεία ψηφιοποίησης), και γ) τη συμμόρφωση με 
το νομικό πλαίσιο και τον τρόπο προσέγγισης των 
κινήτρων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ανάπτυξη 
διαδικτυακών μαθημάτων στο θέμα της συντήρησης 
και της αειφορίας είναι καθοριστικής σημασίας στην 
επίτευξη της μελλοντικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε οι 
επαγγελματίες θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη 
γνώση και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

4.3.3 Παρούσα κατάσταση στην Ιταλία.
Στην πρακτική της αρχιτεκτονικής, η συντήρηση 
κτιρίων είναι μια σύνθετη διαδικασία κατά την οποία ο 
μετασχηματισμός και η συντήρηση ενσωματώνονται 
όσο το δυνατόν περισσότερο με τα υπάρχοντα 
μέρη (τόσο από φυσικής-υλικής όσο και από άυλης 
πλευράς, όπως σημαντικότητα, αξία, ιστορία κλπ.), 
έχοντας υπόψη τις ανάγκες του χρήστη και τους 
διαθέσιμους πόρους. Λαμβάνοντας υπόψη τον 
πραγματικό της χαρακτήρα, η διατήρηση απαιτεί 
μια διεπιστημονική και επαγγελματική προσέγγιση, 
της οποίας ο κύριος στόχος είναι η εκπαίδευση 
αρχιτεκτόνων και μηχανικών της κατασκευής, αλλά 
και πολιτικών μηχανικών, μηχανικών εγκαταστάσεων, 
γεωλόγων, ιστορικών, ιστορικών τέχνης, μερικές φορές 
ακόμη και επαγγελματιών αναστηλωτών κ.λπ.

Η διατήρηση μπορεί να θεωρηθεί ως δραστηριότητα 
που αφορά τη βέλτιστη χρήση των εδαφικών 
πόρων, όπως ιστορικά κέντρα, αγροτικές περιοχές, 
εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές περιοχές, ιστορικές-
πολιτιστικές υποδομές κ.λπ., με βαθιές παρεμβάσεις, 
έστω και συντηρητικές, στις υπάρχουσες δομές. 
Η συντήρηση περιλαμβάνει μια σειρά εργασιών 
στο υπάρχον κτίριο. Οι εργασίες αυτές πρέπει να 
αντιμετωπίζουν όχι μόνο τη φυσική του προστασία 
αλλά και τις ιδιαίτερες αξίες του, ειδικά αν το 
εξεταζόμενο κτίριο παρουσιάζει κάποια ιστορικά 
χαρακτηριστικά, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής 
του, καθώς και τον ενδεχόμενο επανασχεδιασμό 
του. -λειτουργία, με μια νέα χρήση μερικές φορές 
διαφορετική από την αρχική. Θεωρείται πιο επιθυμητή 
μια νέα χρήση, εάν είναι συμβατή με τον αρχικό 
χαρακτήρα του του κτιρίου.

Σήμερα, στον τομέα της επανάχρησης και 
αποκατάστασης κτιρίων παρατηρείται  έλλειψη 
εξαιρετικά εξειδικευμένων επαγγελματιών, 
προετοιμασμένων για να αντιμετωπίσουν τις 
ανταγωνιστικές προκλήσεις της τεχνολογικής και 
δομικής αποκατάστασης, χρησιμοποιώντας επίσης 
σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού, τα οποία πρέπει να 
γίνουν χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά ή να μειώνουν 
την αρχιτεκτονική αξία του αρχικού κτιρίου.

Η εκπαίδευση στοχεύει στην επανεξέταση του 
σχήματος ενός «νέου» ειδικού στη συντήρηση 
κτιρίων, την ενημέρωση των υφιστάμενων εργαλείων 
κατάρτισης και του επαγγελματικού προγράμματος 
σπουδών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 
ανανεωμένο προφίλ, συμπεριλαμβανομένων 
δεξιοτήτων στη χρήση προηγμένων ψηφιακών 
εργαλείων και στη διαχείριση της γνώσης / των 
πληροφοριών, και διεπιστημονικών τεχνικών οργάνων. 
Υπό αυτή την έννοια, ο επαγγελματίας στον κλάδο 
είναι τέλεια πλαισιωμένος με άρτια εξειδικευμένη 
επαγγελματική ικανότητα. Αυτό ισχύει για την 
Ιταλία καθώς και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
(και όχι μόνο) πλούσιες σε οικοδομική παράδοση, 
μνημειώδη και ανώνυμη αρχιτεκτονική που πρέπει 
να αποκατασταθεί και να διατηρηθεί μέσω της 
τεκμηρίωσης της τυπολογίας της, της καλλιτεχνικής 
της αξίας και της σοφής χρήσης υλικών και τεχνικών. 
Καθορίζεται έτσι η διπλή υπόσταση ενός τεχνικού που 
μπορεί να κοιτάξει το παρελθόν αλλά έχει το βλέμμα 
στραμμένο προς το μέλλον. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
όσον αφορά τη δομική ασφάλεια και την ενεργειακή 
αξιοπιστία ενός κτιρίου.

Η πρόκληση που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος του 
τρέχοντος κτιριακού αποθέματος προσανατολίζεται 
όλο και περισσότερο - στην πραγματικότητα - σε μια 
βιώσιμη επανεξέταση/αναβάθμιση της υπάρχουσας 
κτιριακής κληρονομιάς για να περιορίσει όσο 
το δυνατόν περισσότερο την κατανάλωση μη 
αστικοποιημένης γης και να στοχεύσει σε ισορροπία 
ανάμεσα στα νέα κτίρια και τις κατεδαφίσεις.

Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές στην προστασία 
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς είναι ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός. Στη βάση αυτή, δίδεται ιδιαίτερη 
σημασία στο σχεδιασμό, προσδίδοντας εξαιρετικά 
υψηλή ποιότητα στο τελικό προϊόν. Ο τομέας 
της συντήρησης κτιρίων συχνά σχετίζεται με την 
ενεργειακή επανεκτίμηση της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς με χαμηλή απόδοση: Επί του παρόντος 
αυτό είναι ένα από τα ζητήματα με μεγάλο αντίκτυπο 
στο περιβάλλον υπό τη μορφή εκπομπών στην 



ατμόσφαιρα και, ταυτόχρονα, αποτελεί πρόκληση 
και μια περιοχή λειτουργίας για τους χειριστές της 
διαδικασίας κατασκευής. Οι μέθοδοι για την ενεργειακή 
επανεκτίμηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς είναι ποικίλες και δομημένες σε 
διαφορετικά επίπεδα προσέγγισης/παρέμβασης. 
Αυτά μπορεί να ποικίλουν από την απλή «βέλτιστη 
χρήση» των ενεργειακών πόρων για το κτιριακό 
σύστημα (βελτιστοποίηση των καταναλώσεων, 
εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ.), από τη βελτίωση της 
απόδοσης των κτιριακών στοιχείων, έως την πλήρη 
αντικατάσταση του κτιρίου σε ιδιαίτερα προβληματικές 
περιπτώσεις, όπως ένα “μέγιστο επίπεδο” ενεργειακής 
απόδοσης. Επομένως, ο ρόλος του σχεδιαστή στο 
τρέχον κτιριακό πλαίσιο απαιτεί μια καλά δομημένη 
και “συνειδητοποιημένη” γνώση των πιο σύγχρονων 
και αποτελεσματικών στρατηγικών και τεχνολογιών 
που διατίθενται στην αγορά, με στόχο τη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας και των ατμοσφαιρικών 
εκπομπών. 

4.3.4 Παρούσα κατάσταση στη 
Λιθουανία.
Ο επαγγελματικός κατακερματισμός είναι ένα 
πρόβλημα που σχετίζεται με την αποκατάσταση 
κτιρίων, αλλά ο τρόπος αντιμετώπισής του δεν είναι 
σαφής. Μέχρι στιγμής, τέτοια επαγγέλματα όπως οι 
ειδικοί αποκατάστασης κτιρίων δεν είναι εγγεγραμμένα. 
Αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί ή άλλα συναφή 
επαγγέλματα έχουν καλά αναπτυγμένα συστήματα 
κατάρτισης και πιστοποίησης, ενώ η θέση ενός ειδικού 
αποκατάστασης είναι εντελώς ασαφής στο δίκτυο 
των υφιστάμενων επαγγελμάτων. Στην τρέχουσα 
κατάσταση, ο απλούστερος τρόπος είναι η εκπαίδευση 
ενός ειδικού στην αποκατάσταση προσφέροντας μια 
εξειδίκευση και πρόσθετες ικανότητες σε αρχιτέκτονες 
ή μηχανικούς. Πρώτον, υπάρχει πρόθεση ανάπτυξης 
ενός διεπιστημονικού προγράμματος κατάρτισης για 
ειδικούς αποκατάστασης στον τομέα της μη τυπικής 
εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο διοργανώνονται διάφορες 
σύντομες εκπαιδεύσεις, εργαστήρια και μαθήματα 
για όσους ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση 
κτιρίων (για διαφορετικές ομάδες -στόχους). Αυτά θα 
αναπτυχθούν και θα συστηματοποιηθούν περαιτέρω.

Η μη τυπική εκπαίδευση είναι ένας βολικός τρόπος για 
την παροχή πρόσθετων ικανοτήτων. Ο σκοπός της 
μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να παρέχει 
σε ένα άτομο τη δυνατότητα δια βίου μάθησης, να 
εξυπηρετεί ανάγκες γνώσης, να βελτιώνει τα προσόντα 
που αποκτήθηκαν και να βοηθά στην απόκτηση 
πρόσθετων ικανοτήτων. Οι ικανότητες που αποκτώνται 
στη μη τυπική εκπαίδευση μπορούν να αναγνωριστούν 
ως μέρος του προγράμματος σπουδών της επίσημης 
εκπαίδευσης ή σπουδών.

Ελπίζουμε ότι οι πολιτικοί μηχανικοί που εκπαιδεύτηκαν 
στο KTU στο πλαίσιο του νέου προγράμματος 
Master (Αειφόρα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια) θα 
είναι σε θέση να εργαστούν με μεγαλύτερη επιτυχία 
στην ανακαίνιση κτιρίων. Ένας απόφοιτος έχει 
ολοκληρωμένες γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς 
της βιώσιμης και ενεργειακά αποδοτικής κατασκευής, 
συντήρησης και ανακαίνισης κτιρίων εφαρμόζοντας 
διαφορετικές επιστημονικές ερευνητικές μεθόδους και 
εργαλεία ψηφιακής ανάλυσης. Αποκτά επίσης γνώσεις 
σχετικά με τεχνολογίες εκσυγχρονισμού δομικών και 
μηχανικών συστημάτων κτιρίων και πολύπλοκων 
μέσων ανακαίνισης κτιρίων. Οι φοιτητές αποκτούν την 
ικανότητα να διενεργούν ενεργειακό έλεγχο κτιρίων και 
να αναλύουν την τεχνική και οικονομική αποδοτικότητα 
των λύσεων εκσυγχρονισμού. 
























































