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µε σεβασµό στις τρέχουσες χρήσεις και τις δηµόσιες ανάγκες
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Πέντε σεµινάρια κατάρτισης αφιερωµένα σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜµΕ) και δηµόσιες αρχές

Ένα εγχειρίδιο για την ενεργειακή αναβάθµιση κτηρίων σε κτήρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας

Τρία πιλοτικά έργα για την ενεργειακή αναβάθµιση δηµόσιων κτηρίων στην Ελλάδα, την Τυνησία και την Ιορδανία

Τρεις ενεργειακοί έλεγχοι στα ενεργειακά αναβαθµισµένα κτήρια 

Επτά βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα της ενεργειακής αναβάθµισης κτηρίων

Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης των ενεργειακά αναβαθµισµένων
κτηρίων, των κτηρίων σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και των κτηρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Το Έργο

Το έργο GreenBuilding συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Γειτονίας 
(ΕΜΓ), µέσω της διασυνοριακής συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Γειτονίας (ΕΜΓ) για τη Μεσόγειο Θάλασσα (ENI 
CBC Med) 2014-2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για κανονικά έργα, θεµατικός στόχος Β.4 - Προστασία του περιβάλλοντος, 
προσαρµογή και µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής (αντιµετώπιση των κοινών προκλήσεων στο περιβάλλον), 
προτεραιότητα B.4.3 - Υποστήριξη αποδοτικών και καινοτόµων ενεργειακών αποκαταστάσεων σχετικών µε τους τύπους 
κτηρίων και τις κλιµατικές ζώνες, µε επίκεντρο τα δηµόσια κτήρια.

Η κοινοπραξία GreenBuilding απαρτίζεται από 7 εταίρους από συνολικά 2 Μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU - 
Mediterranean Countries - EUMC) (Ελλάδα, Ισπανία) και 3 Μεσογειακές χώρες (Mediterranean Partner Countries - MPC) 
(Λίβανος, Τυνησία, Ιορδανία). Το έργο, που άρχισε τον Αύγουστο του 2019, αποσκοπεί στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και των δυσµενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µε χρήση ΑΠΕ και µέτρων ενεργειακής απόδοσης στα δηµόσια κτήρια, 
δεδοµένου ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αποτελούν φυσικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την περιοχή της Μεσογείου. 

∆ραστηριότητες Το έργο θα:

Σχεδιάσει/υποστηρίξει 3 αποδοτικές ενεργειακές ανακαινίσεις δηµόσιων κτηρίων στην Ελλάδα, την Τυνησία και
την Ιορδανία, µε σεβασµό στις χρήσεις των κτηρίων/δηµόσιες ανάγκες και θα παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα
των αναβαθµίσεων µέσω συσκευών µέτρησης ενέργειας.

Προωθεί την οικολογική χρήση των δηµόσιων κτηρίων, τηρώντας την παραδοσιακή τους χρήση και τον κοινωνικό
τους ρόλο, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης των χρηστών του κτηρίου και της κοινωνίας σε πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

Προσδιορίσει οικονοµικά αποδοτικές προσεγγίσεις ενεργειακής αναβάθµισης και θα ενισχύσει τις διαδικασίες µάθησης, 
διασφαλίζοντας έτσι τη βιώσιµη µετάβαση στην οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.

Παρέχει πρωτοποριακά σχέδια/µέτρα αναβάθµισης των κτηρίων για την αύξηση της ικανότητας των δηµόσιων ιδρυµάτων 
να ανταποκρίνονται στις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσεων/εµπειριών µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, που είναι απαραίτητη για τις
δραστηριότητες αναβάθµισης υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Σχεδιάσει/εφαρµόσει βιώσιµες ενεργειακές πολιτικές σε υψηλά επίπεδα αποφάσεων, αναπτύσσοντας ένα
ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή απόδοση µεταξύ
των χωρών της Μεσογείου (Ευρωπαϊκών και µη).

Αναµενόµενα επιτεύγµατα


