Μεταφορά Προγράμματος Καινοτομικής
Περαιτέρω Κατάρτισης για Συμβούλους
Βιώσιμης Ανακαίνισης

Τι κάνει το NaSaBau:
Το NaSaBau…
- Μεταφέρει το καινοτόμο πρόγραμμα
κατάρτισης SURECON στις
συμμετέχουσες χώρες (μετάφραση και
προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες
εκάστοτε χώρας)
- Υλοποιεί το πιλοτικό πρόγραμμα στις
συμμετέχουσες χώρες

Συνεργάτες:
Γερμανία

EnergieCity Leipzig GmbH
Prof. Dr. Hans-J. Schneider
+49 341 35591627
ecl@energiecity-leipzig.de

Αυστρία

17&4 Organisationsberatung
GmbH
+43 15811327
office@17und4.at

Ιρλανδία

SRE Enterprise and Technical
Ltd (Source Resource)
+353 872492025
info@sourceresource.ie

- Κάνει την αξιολόγηση και
- Την προσαρμόζει αναλόγως.
Το NaSaBau...
- αιτήται την πιστοποίηση του
προγράμματος SURECON ως ένα ειδικό
πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
στις συμμετέχουσες χώρες
- ενσωματώνει το πρόγραμμα SURECON στον τομέα της «Δια Βίου
Μάθησης» των συμμετεχουσών χωρών
- καταγράφει τις εμπειρίες που
αποκτήθηκαν μέσω του έργου και
- καθιστά το πρόγραμμα SURECON
διαθέσιμο σε όλη την Ευρώπη, με τη
μορφή ενός «Εγχειριδίου Μεταφοράς».

Ελλάδα

Thomas Poutas International
GmbH
+49 5219276129
info@thomaspoutas.de

Άλλοι Συνεργάτες Έργου:
AHK Ireland, Dublin (IRL)
BMZ, Düren (DE)
ITMC Greece, Athens (GE)
IZAG, Bergheim (DE)
kamm Consult, Bergheim (DE)
VPB, Cologne (DE)

ITMC, Athen Έργου: www.nasabau.de
Ιστοσελίδα
Deutsch-Irische
Handelskammer, Dublin
Εκ
χορηγίας:
LEONARDO DA VINCI
Transfer of Innovation
Duration: 01/10/2013 – 30/09/2015
National ID: DE/13/LLP-LdV/TOI/147681

Σύγχρονη συμβουλευτική για
ιδιοκτήτες κτιρίων
βιώσιμη
πελατοκεντρική
καινοτομική

Βιώσιμη Ανακαίνιση - Ωφελεί την
οικονομία, το περιβάλλον και την
ποιότητα ζωής

Συμβουλευτική ιδιοκτητών κτιρίων
μέσω SURECON – Η Βιωσιμότητα
είναι κάτι περισσότερο από την
ενεργειακή απόδοση

SURECON Περιεχόμενο: Αρμόδια
κάλυψη των απαιτήσεων Πελατών

Η ανακαίνιση των υπαρχόντων κτιρίων είναι μια
συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά για αρχιτέκτονες,
μηχανικούς και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Τα
οικονομικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την
αγορά αυτή μπορούν να αυξηθούν σημαντικά όταν
οι ανακαινίσεις έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τους
κανόνες της αειφορίας. Οι εργολάβοι και οι
αγοραστές μπορούν να επωφεληθούν από τη
χρήση βιώσιμων δομικών υλικών και εξαρτημάτων,
όπως ανάλογα συμβαίνει σε άλλους τομείς της
παραγωγικής αλυσίδας.

Σήμερα η ενημέρωση (και συναφείς υπηρεσίες
παροχής συμβουλών) επικεντρώνεται κατά κύριο
λόγο στην ενεργειακή απόδοση, με τη (συνήθως
πολύ δαπανηρή) τοποθέτηση μόνωσης συχνά να
θεωρείται ολοκληρωμένη λύση. Αυτή η πολύ στενή
θεώρηση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί μια
χαμένη ευκαιρία, αφού δεν συζητούνται καν οι
πολλές λύσεις στον τομέα της βιώσιμης
ανακαίνισης, πόσο μάλλον να εφαρμόζονται στην
πράξη. Η συμβουλευτική SURECON σχεδιάσθηκε
να διασφαλίσει ότι αυτές οι συχνά χαμένες
ευκαιρίες τελικά συζητήθηκαν με τους πελάτες.

Ενδιαφερόμενοι:
- Ιδιοκτήτες ανεξάρτητων και μη κατοικιών που
επιθυμούν να ανακαινίσουν: Πολλά έξοδα μπορούν
να ελαχιστοποιηθούν κατά τη φάση του
σχεδιασμού της ανακαίνισης.
- Διαμέρισμα πολυκατοικιών: Ο ιδιοκτήτης έχει
ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με την
ανακαίνιση του διαμερίσματος και σχετικά με το
πώς να ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες που
προκύπτουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον
ενοικιαστή.

Η βιώσιμη ανακαίνιση ωφελεί την κυκλική
οικονομία. Αφορά κυρίως οικοδομικά υλικά τα
οποία - ως προς το περιεχόμενο, την παραγωγή,
τη μεταφορά και την εφαρμογή τους - επιβαρύνουν
όσο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον και τα
οποία μπορούν να ανακυκλωθούν μετά την
κατεδάφιση. Επιπλέον, η βιώσιμη ανακαίνιση
μειώνει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, μέσω
έξυπνων εφαρμογών της τεχνολογίας, η οποία
απλοποιεί τη λειτουργία και τη διαχείριση του
κτιρίου.
SURECON σημαίνει τελικά: Το καλύτερο για τον
κάτοικο βιώσιμα ανακαινισμένο σπίτι ή διαμέρισμα.
Η κατοικία θεωρείται ως μια βασική ανθρώπινη
ανάγκη. Η αειφόρος ανακαίνιση είναι μια ευκαιρία
όχι μόνο να εκπληρώσει αυτή την ανάγκη, αλλά να
το πράξει με υπευθυνότητα.
SURECON - Ποιότητα ζωής και ευθύνη

Είτε υπολογίζοντας την παραγωγή θερμότητας και
διανομή, την αποφυγή της ρύπανσης, την φιλική
προς ηλικιωμένους ανακαίνιση, την προστασία από
τις συνέπειες ακραίων καιρικών φαινομένων ή τους
πολλούς άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τη
βιώσιμη ανακαίνιση, ο σύμβουλος SURECON θα
διασφαλίσει ότι η ποιότητα της ζωής του πελάτη
(αντί η πώληση συγκεκριμένου προϊόντος)
παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα.
Οι SURECON σύμβουλοι είναι υποχρεωμένοι να
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αρχές της
ποιότητας και της ουδετερότητας και να
ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις,
προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν
λύσεις, σύμφωνα με το ήθος της βιώσιμης
ανακαίνισης. Η ίδια η διαδικασία διαβούλευσης
ελέγχεται συνεχώς για την ποιότητα, έτσι ώστε ο
πελάτης, μέσω του διαλόγου, να μπορεί να έχει μια
ιδέα για το είδος των βελτιώσεων που μπορούν να
γίνουν μέσα από το δικό του έργο ανακαίνισης.



Περίληψη του περιεχομένου:
Αρχές της βιωσιμότητας



Τεχνογνωσία κατασκευής:

-

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Θερμική μόνωση κτιριακού κελύφους
Στεγανότητα
Παραγωγή και διανομή θερμότητας
Πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και χρήση
Μαθαίνοντας να ζούμε με βιώσιμο τρόπο
Ασφάλεια
Οι προκλήσεις που παρουσιάζονται την
κλιματική αλλαγή
Υποαλλεργική Κατοικία
Κατοικία φιλική προς Ηλικιωμένους
Τεκμηρίωση κτιρίων
Οικονομικοί παράγοντες
Διασφάλιση ποιότητας



Επικοινωνία

με τους πελάτες

