
Η επίτευξη αυτών των στόχων δεν μπορεί να γίνει 
απλά με ευσεβείς πόθους, νομοθετικές ενέργειες ή 
χρηματοδότηση. Όλα αυτά είναι απαραίτητα, αλλά, 
όπως φαίνεται από μια έρευνα που διεξήχθη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με αυτό το θέμα, είναι 
επίσης απαραίτητο να ευαισθητοποιηθεί η  κοινωνία 
και να προετοιμαστούν όλοι οι παράγοντες του 
τομέα για αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης 
που αντιπροσωπεύει αυτή η πολιτική δέσμευση. 
Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί και Οικοδόμοι είχαν ήδη 
την ευκαιρία να ενταχθούν στο πεδίο της 
αποκατάστασης, αλλά η προσπάθεια που απαιτείται 
τώρα προϋποθέτει ειδικούς επαγγελματίες στους 
διάφορους τομείς της αποκατάστασης.

Το πρόγραμμα  Smart Rehabiliation 3.0 
δημιουργήθηκε από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και 
από τον κατασκευαστικό τομέα, με διπλό στόχο: να 
προβληματίσει και να ανταποκριθεί στο 
επαγγελματικό προφίλ των ειδικών στην 
αποκατάσταση και παράλληλα να καθορίσει το 
απαραίτητο πρόγραμμα σπουδών για κατάρτιση 
εμπειρογνωμόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ Η 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εμπειρογνώμονας ή ειδικός στην αποκατάσταση 
θεωρείται ένας επαγγελματίας που είναι 
εκπαιδευμένος να αλληλεπιδρά με ιδιοκτήτες 
κτιρίων, να κατανοεί τις ανάγκες τους και να 
διαθέτει την τεχνική ικανότητα να διαχειρίζεται 
ποικίλα έργα και διαφορετικές περιπτώσεις 
επανάχρησης και αποκατάστασης, φτάνοντας σε 
υψηλά επίπεδα ποιότητας και δημιουργικότητας. 
Είναι ένας επαγγελματίας ευαισθητοποιημένος στο 
σεβασμό των παραδοσιακών τεχνικών και 
προετοιμασμένος να εφαρμόσει  καινοτόμες 
μεθόδους και νέα υλικά που προσφέρει η αγορά, 
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις κάθε κτιρίου 
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψην τα ιδιαίτερά του 
χαρακτηριστικά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πρέπει να ληφθεί υπόψην ότι η επανάχρηση και η 
αποκατάσταση απαιτούν μια ισορροπία δύο 
συμπληρωματικών κλάδων: του κατασκευαστικού 
κλάδου, που σχετίζεται με τον κόσμο της μηχανικής 
και του τομέα της αισθητικής, που σχετίζεται με την 
αρχιτεκτονική και τις αξίες της κληρονομιάς. Η 
εκπαίδευση του εμπειρογνώμονα ή ειδικού της 
αποκατάστασης θα περιλαμβάνει πάντα αυτούς 
τους δύο τομείς γνώσης, προκειμένου να είναι σε 
θέση να δώσει επαρκή απάντηση στις απαιτήσεις 
ενός πολύ ενεργού οικονομικού τομέα, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψην την κοινωνική 
συνιστώσα, απαραίτητη για αυτόν τον τύπο 
παρέμβασης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα 
«Πράσινη Συμφωνία» επηρεάζει τον κατασκευαστικό 
τομέα με το λεγόμενο «Κύμα Ανακαίνισης», το οποίο 
στοχεύει στην αποκατάσταση εκατομμυρίων κτιρίων 
στην Ευρώπη την επόμενη δεκαετία. Οι στόχοι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ξεκάθαροι: η ενίσχυση 
της οικονομίας σε μια περίοδο ανάκαμψης, η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής ιδιαίτερα στις 
κατοικίες και, συλλογικά, η όδευση προς τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050.

Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος 
καταναλωτής ενέργειας στην Ευρώπη. Το 36% των 
εκπομπών CO2 προέρχεται από τη χρήση των κτιρίων 
και παράλληλα το 75% του υφιστάμενου κτιριακού 
αποθέματος είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικό, 
επειδή κτίστηκε πριν από τους ενεργειακούς 
κανονισμούς και τα περισσότερα από τα υφιστάμενα 
κτίρια θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι και το 
2050. Αυτά τα δεδομένα δεν δικαιολογούν απλά τη 
δέσμευση της ΕΕ, αλλά δημιουργούν την 
αναγκαιότητα για μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη 
αποκατάσταση η οποία θα επιφέρει επίσης βελτιώσεις 
σε άλλες πτυχές, όπως την κατασκευαστική ασφάλεια 
των κτιρίων, την άνεση, την προσβασιμότητα κ.λπ., 
ενώ παράλληλα θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας που είναι τόσο απαραίτητες στις δύσκολες 
στιγμές που βιώνονται σήμερα.



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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Ειδικοί στην Αποκατάσταση 
Μια αναγκαιότητα για την ΕΕ

Καινοτόμες επαγγελματικές 
δεξιότητες στον τομέα αποκατάστασης 

υφιστάμενων κτιρίων

Η Ευρώπη θέλει να αποκαταστήσει 
εκατομμύρια κτίρια μεταξύ 2020 και 2030 για 
να ενισχύσει την οικονομία, να βελτιώσει την 

ποιότητα ζωής και να επιτύχει καλύτερη 
ενεργειακή απόδοση.

Οι επαγγελματίες της οικοδομικής 
βιομηχανίας πρέπει να συνεργαστούν με 

τους ειδικούς στην αποκατάσταση


