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Το Smart Rehabilitation 3.0, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Erasmus+, δημιουργήθηκε με διπλό στόχο: να προβληματίσει τόσο ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια όσο  και τον κατασκευαστικό τομέα σχετικά με το επαγγελματικό 
προφίλ που πρέπει να έχει ο  “Ειδικός στην Αποκατάσταση Κτιρίων” ώστε 
αυτό να ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις σε όλες τις χώρες μέλη 
της ΕΕ· και παράλληλα να αναπτύξει διάφορα εργαλεία, τόσο για την 
εκπαίδευση αυτών των ειδικών όσο και για την υποστήριξή τους στην 
επαγγελματική τους δραστηριότητα, προκειμένου να προωθηθούν 
παρεμβάσεις για τη βελτίωση της δομικής και ενεργειακής απόδοσης του 
κτιριακού αποθέματος.

 
Αποτελέσματα προγράμματος

Ορισμός του Ειδικού στην Αποκατάσταση Κτηρίων 
Για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της αστικής αναβίωσης σήμερα, είναι απαραίτητο να 
υπάρχει ένας επαγγελματίας που να είναι σε θέση να διαγνώσει τις ανάγκες των κτιρίων και, με βάση 
τα αποτελέσματα, να καταρτίσει έργα επανάχρησης. Αυτός ο επαγγελματίας πρέπει να γνωρίζει τις 
παραδοσιακές τεχνικές και να είναι έτοιμος να εισαγάγει καινοτόμες τεχνικές και νέα υλικά που 
διατίθενται στην αγορά. 

Αυτή η εξειδικευμένη εκπαίδευση απαιτεί μια ισορροπία μεταξύ του τεχνολογικού στοιχείου, που 
σχετίζεται με τον κόσμο της μηχανικής, και του καλλιτεχνικού στοιχείου, που σχετίζεται με την 
αρχιτεκτονική, την αισθητική και τις αξίες της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για το σκοπό αυτό, έχει 
αναπτυχθεί και συμφωνηθεί ένα ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
(https://smart-rehabilitation.eu/media/smart_rehabilitation_io1_building_rehabilitation_expert.pdf ). 

https://smart-rehabilitation.eu/media/smart_rehabilitation_io1_building_rehabilitation_expert.pdf


Εξειδικευμένη εκπαίδευση μέσω MOOC

Τα Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (Massive Online Open Online Courses - MOOCs) είναι 
εκπαιδευτικές προτάσεις διαθέσιμες στο διαδίκτυο, δωρεάν και προσβάσιμες σε οποιονδήποτε 
συμμετέχοντα από οπουδήποτε στον κόσμο. Ως εργαλείο για την απόκτηση επαγγελματικών 
ικανοτήτων, το Έργο SMART Rehabilitation 3.0 έχει αναπτύξει τέσσερα μαθήματα, ένα από 
καθένα από τα 4 συμμετέχοντα Πανεπιστήμια, σε διαφορετικά θέματα αλλά πάντα σε σχέση με 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες που απαιτεί το επαγγελματικό προφίλ του Ειδικού στην Αποκατάσταση 
Κτηρίων.

Τα μαθήματα, απευθύνονται σε τεχνικούς και επαγγελματίες οι οποίοι αναμένεται να αφιερώσουν 
μεταξύ 20 και 30 ωρών για την παρακολούθησή τους. Τα μαθήματα αυτά βρίσκονται διαθέσιμα στην 
Πλατφόρμα: MOOC UPC, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Καταλονίας (MOOC UPC, of the 
Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona Tech).

Αρχιτεκτονική Κληρονομιά από Ξύλο ως μια ανανεώσιμη 
πηγή για τοπική Ανάπτυξη 
Το μάθημα αυτό προσφέρει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς από ξύλο (τόσο από άποψη αισθητικής αξίας όσο και 
τεχνολογίας), συνδυάζοντας τις απαιτήσεις προστασίας της κληρονομιάς 
αυτής με τις σύγχρονες κανονιστικές απαιτήσεις και τις τεχνολογικές 
δυνατότητες.

 
Συντήρηση και Περιβαλλοντική Διάσταση της 
Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής 
Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές αλλά και επαγγελματίες και 
αποσκοπεί στην παροχή των βασικών γνώσεων σχετικά με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά και τις βιοκλιματικές στρατηγικές της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής τόσο σε πολεοδομικό όσο και σε κτηριακό επίπεδο.  

Προσεγγίσεις, Τεχνικές και Παρεμβάσεις για την 
Επανάχρηση και Αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς 
Αυτό το μάθημα στηρίζεται σε μια ακαδημαϊκή προσέγγιση στην 
επίλυση τεχνικών προβλημάτων που μπορούν να εμφανιστούν κατά τη 
διαδικασία επανάχρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών κτηρίων.  

Ανακαίνιση και βελτίωση των συνθηκών κατοίκησης και 
ασφάλειας με χρήση ήπιων μέσων από τους ίδιους τους 
χρήστες  
Αυτό το μάθημα προσφέρει χρήσιμα εργαλεία (τεχνικές και επιτυχή 
παραδείγματα) για μια ανακαίνιση ήπιας μορφής από τους ίδιους τους 
χρήστες. 

https://mooc.upc.edu/
https://www.upc.edu/es?set_language=es


Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη είναι ένα αποθετήριο όπου οι διδάσκοντες, οι μαθητές και οι επαγγελματίες 
ειδικοί μπορούν άμεσα και ελεύθερα να έχουν πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες και αρχεία για 
την επανάχρηση και την αποκατάσταση υφιστάμενων κτηρίων. Είναι ένα ανοικτό δίκτυο γνώσεων 
για παροχή πληροφοριών, που δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή και τη συμβολή εξειδικευμένων 
ατόμων και εταιρειών που εργάζονται στην αποκατάσταση.

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη αποτελείται από δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων που σχετίζονται με:

Τεχνολογικές καινοτομίες για την Αποκατάσταση (Βάση Δεδομένων 1) 
Η βάση αυτή δεδομένων περιέχει πληροφορίες σχετικά με καινοτόμα υλικά και τεχνικές συντήρησης 
που μπορούν να εφαρμοστούν σε έργα επανάχρησης. Αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί 
περισσότερα από 100 αρχεία με υλικό οργανωμένο σε θεματικές ενότητες. 

https://smart-rehabilitation.eu/digital-library/


Καινοτόμα Έργα Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης και επανάχρησης. (Βάση 
Δεδομένων 2)

Η βάση αυτή δεδομένων περιλαμβάνει αξιόλογα υλοποιημένα παραδείγματα αποκατάστασης και 
επανάχρησης στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση του αυθεντικού τους χαρακτήρα 
αλλά παράλληλα έγινε χρήση καινοτόμων αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών λύσεων.  
Η βάση φιλοξενεί περισσότερα από 40 παραδείγματα που υλοποιήθηκαν στην Ευρώπη. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται εργασίες αποκατάστασης μικρής κλίμακας κτηρίων σε αστικά ιστορικά κέντρα και 
αγροτικές περιοχές με έμφαση στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Παράλληλα περιλαμβάνει μεγάλης 
κλίμακας αρχιτεκτονικά έργα που υλοποιήθηκαν στην Ευρώπη με επεμβάσεις που έγιναν για να 
ικανοποιήσουν στεγαστικές ανάγκες συμβαδίζοντας με τους στόχους μιας αειφόρας ανάπτυξης



Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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