SURECON – Καινοτόμο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης “ Σύμβουλος Ιδιοκτητών
Κτηρίων για Βιώσιμη Ανακαίνιση ”
To SURECON περιέχει:
10 ημέρες παρακολούθηση μαθημάτων (80
ώρες) και 80 ώρες ατομικής μελέτης
Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από το
SURECON;

Επιμόρφωση ως
Σύμβουλος Βιώσιμης Ανακαίνισης
Συνεργάτες:

Γερμανία

EnergieCity Leipzig

- Αρχιτέκτονες

Καθ. Δρ. Hans-J. Schneider

- Πολιτικοί Μηχανικοί

+49 341 35591627

- Σύμβουλοι Ενέργειας, Ενεργειακοί Επιθεωρητές

ecl@energiecity-leipzig.de

Συνοπτικές
πληροφορίες για τη
βιομηχανία
κατασκευών

- Επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου

Αυστρία

17&4 Organisationsberatung GmbH

Στην πραγματικότητα, το SURECON αναφέρεται σε όλους

+43 15811327

τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου που

office@17und4.at

επιθυμούν να προωθήσουν τη βιώσιμη ανακαίνιση μέσω
της άμεσης συμβουλευτικής των πελατών.

Ιρλανδία

Επιμορφωτικό Σεμινάριο “Σύμβουλος
Ιδιοκτητών Κτιρίων για Βιώσιμη
Ανακαίνιση”

SRE Enterprise and Technical Ltd
(SourceResource)

Αν αναρωτιέστε για το εάν το SURECON είναι κατάλληλο για

+353 872492025

εσάς, επικοινωνήστε με έναν από τους εταίρους που

info@sourceresource.ie

βιώσιμο
πελατοκεντρικό

αναφέρονται στο πίσω μέρος αυτού του φυλλαδίου για
περισσότερες πληροφορίες.

Ελλάδα

Thomas Poutas International GmbH

καινοτόμο

Management Consulting
+49 521 9276129

Το

SURECON έχει υποβληθεί για αναγνώριση ως
πιστοποιημένη εκπαίδευση στο Επιμελητήριο των
Μηχανικών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

info@thomaspoutas.de
Το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς των αναλυτικών
προγραμμάτων SURECON προωθείται από το έργο NaSaBau
και χρηματοδοτούνται υπό την αιγίδα των:

SURECON - μια ευκαιρία για ενεργή
συμβολή στην αύξηση της βιώσιμης
ανακαίνισης.

LEONARDO DA VINCI
Transfer of Innovation
Duration: 01.10.2013 – 30.09.2015
Proj.-Nr. DE/13/LLPLdV/TOI/147681

www.SURECON.eu

Συμβουλές εμπειρογνωμόνων στους ιδιοκτήτες
των κτιρίων για την βιώσιμη ανακαίνιση

Γιατί;

Ιδιοκτήτες Κτιρίων – Σε ποιους και σε τι
αναφέρεται το SURECON;

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα SURECON στοχεύει

SURECON – Περιεχόμενο
Προγράμματος

Οι αρχές της βιωσιμότητας και της εφαρμογής της:

Πολύ λίγα έργα ανακαίνισης αναπτύσσονται και

στην δημιουργία συμβούλων για πελάτες με έργα

εφαρμόζονται βιώσιμα

ανακαίνισης – ένας τομέας ο οποίος θα παρουσιάσει

Επικοινωνία με τους πελάτες

Η αύξηση της βιωσιμότητας στην ανακαίνιση ωφελεί

τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα τη

- οι δομές υποκίνησης των πελατών

την οικονομία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής

μεγαλύτερη αύξηση .

- δεξιότητες και τεχνικές επικοινωνίας
- κατανόηση της ψυχολογίας του κτίζω, διαβιώνω

Η βιωσιμότητα είναι κάτι περισσότερο από την
ενεργειακή απόδοση

Η συντριπτική πλειονότητα των πελατών είναι

και ανακαινίζω

Οι ιδιοκτήτες κτιρίων χρειάζονται υποστήριξη για να

ιδιοκατοικούντες που σχεδιάζουν την ανακαίνιση του

- αρχειοθέτηση της επικοινωνίας

λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση

σπιτιού τους.
Γνώση κατασκευών:
Όλες οι ομάδες εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται

- Ενεργειακή απόδοση

Με την τοποθέτηση των επιθυμιών του πελάτη στο

στην επόμενη σελίδα είναι επιλέξιμες για να

- Θερμομόνωση, στεγανότητα

επίκεντρο των διαβουλεύσεων

εκπαιδευτούν ως σύμβουλοι βιώσιμης ανακαίνισης.

- Παραγωγή και διανομή θερμότητας

Πώς;

- Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χρήση

Μεταφράζοντας τις επιθυμίες του πελάτη βήμα-βήμα

αυτοματισμών στο κτίριο

σε σχέδιο ανακαίνισης
Συνοδεύοντας τον ιδιοκτήτη μέχρι την τελική

SURECON ενδείκνυται επίσης για:

- «μαθαίνω να ζω με βιώσιμο τρόπο»

υλοποίηση

Νέα κτίρια

- Ασφάλεια

Με επίκεντρο τον πελάτη και όχι τα χρήματα, την

Έργα του δημόσιου τομέα

- Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

τεχνολογία ή την φιλοσοφία

Και οι δύο αυτοί τομείς υπόκεινται σε ειδικούς όρους,

- Υποαλλεργικό κτίριο

οι οποίοι ως επί το πλείστον εμπίπτουν στην

- Κτίριο φιλικό προς Ηλικιωμένους

αρμοδιότητα του προγράμματος SURECON.

- Τεκμηρίωση κατασκευής
- Οικονομικές εκτιμήσεις

Το SURECON μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από

- Διασφάλιση ποιότητας

ιδιωτικές εταιρείες ακινήτων που επιθυμούν να
αναπτύξουν τις δεξιότητες των εργαζομένων τους σε
τομείς όπως η παροχή συμβουλών για ενοικιαστές. Το
Το «Γραφείο SURECON » είναι η ιδανική λύση για αυτό
– ευχαρίστως να σας το παρουσιάσουμε.

Το SURECON ιδρύθηκε ως μέρος του δικτύου
συνεργασίας «GutesBauen» στη Βόρεια
Ρηνανία-Βεστφαλία. Οι συγγραφείς είναι ο Δρ
Ingo Dammer, Axel Leroy και Reimund Stewen.

