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Τι είναι το REBUS;
• Το REBUS είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο, που υλοποιείται µε
χρηµατοδότηση µέσα από το Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Interreg Europe, το οποίο θα υποστηρίξει τις
Ευρωπαϊκές περιφέρειες, ώστε να επιτύχουν τους στόχους που έχει
θέσει η ΕΕ, για την ενεργειακή απόδοση
• Ο γενικός στόχος του έργου REBUS, είναι να βελτιώσει την
ικανότητα των δηµόσιων αρχών, στις Ευρωπαϊκές περιφέρειες, να
αναλάβουν αποτελεσµατικά, έργα ανακαίνισης των δηµόσιων κτιρίων
τους, εξοικονοµώντας έτσι ενέργεια και δηµόσιους πόρους
• Τα κτίρια είναι µεταξύ των κυριότερων τοµέων, στην απορρόφηση
ενέργειας στην Ευρώπη, εποµένως από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν οι
δράσεις πολιτικής
• Για να αντιµετωπίσει αυτή την πρόκληση, το REBUS συγκέντρωσε 8
εταίρους από 8 χώρες, οι οποίοι συµµερίζονται την ίδια ανάγκη
βελτίωσης της πολιτικής, για την προώθηση της ενεργειακής
απόδοσης στα δηµόσια κτίρια
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Εταίροι του REBUS
•Florentine Energy Agency
•City of Malmö
•Borsod-Abaúj-Zemplén County Development Agency (Former: NORDA
Regional Development Agency of North-Hungary Nonprofit Corporation)
•Association of Municipalities Polish Network "Energie Cités" (PNEC)
•South-east Regional Development Agency – SER DA
•European Institute for Innovation
•Durham County Council
•Region of Crete
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Σηµεία κλειδιά του REBUS
 Το REBUS υποστηρίζει τις τοπικές αρχές, παρέχοντας έναν πρότυπο
οδηγό ενεργειακής αναβάθµισης (Energy Renovation Path-ERP)
 Το ERP µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα έργα ανακαίνισης και βοηθά
στην αντιµετώπιση των συχνότερων προκλήσεων, που µπορούν να
προκύψουν µέσα από τη συγκεκριµένη διαδικασία
 Το REBUS, προσδιόρισε τις εµπειρίες που συµπεριλήφθηκαν στο
ERP, µέσα από διαπεριφερειακές ανταλλαγές προσωπικού, µεταξύ
διαφορετικών Ευρωπαϊκών περιφερειών
 ERP – Τα 4 στάδια:

-ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
-ΕΦΑΡΜΟΓΗ
-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ∆ΡΑΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ &
ΓΝΩΣΕΩΝ
4

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
• Ο Σχεδιασµός είναι η ζωτικής σηµασίας πρώτη φάση, της
διαδικασίας Ενεργειακής Ανακαίνισης
• Ένα κακώς υλοποιηµένο έργο, µπορεί θεωρητικά να διορθωθεί
µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις, ενώ ένα έργο το οποίο δεν είναι
καλά αρχικά σχεδιασµένο, δύσκολα µπορεί να επιτύχει
• Κατά την προετοιµασία µίας ενεργειακής ανακαίνισης, ο
υπεύθυνος έργου έχει τη δυνατότητα να συµβουλευτεί, τον
κατάλογο των προβλεπόµενων απαιτούµενων ελέγχων του
ERP, έτσι ώστε να διαπιστώσει αν ικανοποιούνται όλες οι
βασικές απαιτήσεις, ενώ µπορεί να εµβαθύνει τη µελέτη του σε
κάθε επιµέρους απαίτηση, µελετώντας τα «Πρέπει» και τα «∆εν
Πρέπει», σχετικές χρήσιµες εµπειρίες και καλές πρακτικές, όπως
έχουν καταγραφεί, από τους συµµετέχοντες φορείς στο
πρόγραµµα REBUS
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ-ΒΗΜΑΤΑ
• ΒΗΜΑ 1: Να γνωρίζετε ποια είναι η αφετηρία σας
• ΒΗΜΑ 2: ∆ιασφάλιση της διαθεσιµότητας των
απαιτούµενων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και δοµών
• ΒΗΜΑ 3: Ορισµός προτεραιοτήτων
• ΒΗΜΑ 4: ∆ηµιουργία οµάδας, για την Ενεργειακή
Ανακαίνιση
• ΒΗΜΑ 5: Προετοιµασία του Ενεργειακού Έργου
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η εφαρµογή περιλαµβάνει:
• Την ανάδειξη του εργολάβου/αντισυµβαλλοµένου (ενός ή
περισσότερων) – που θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση
των συµφωνηµένων µέτρων για την εξοικονόµηση ενέργειας
και τη διασφάλιση της ποιοτικής εποπτείας κατά την
εγκατάστασή τους
• Τα διαθέσιµα συστήµατα χρηµατοδότησης
(συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων µε ESCO /
επενδύσεων / επιχορηγήσεων)
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΒΗΜΑΤΑ
• ΒΗΜΑ 1: Ανάθεση του έργου, βάσει της ισχύουσας
νοµοθεσίας
• ΒΗΜΑ 2: Αποτελεσµατική συνεργασία µε τον
εργολάβο που έχει επιλεγεί
• ΒΗΜΑ 3: Επίβλεψη της εφαρµογής των µέτρων που
έχουν επιλεγεί για την εξοικονόµηση ενέργειας
• ΒΗΜΑ 4: Ικανοποίηση των τυπικών απαιτήσεων
• ΒΗΜΑ 5: Συµµετοχή των βασικών ενδιαφεροµένων
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Μια σωστή παρακολούθηση θα πρέπει να ξεκινάει κατά τη φάση
σχεδιασµού ενός έργου, µε όλες τις απαραίτητες δοµές και διαδικασίες να
σχεδιάζονται εκ των προτέρων, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι
βρίσκονται στην κατάλληλη θέση και αξιοποιούνται όλες οι σχετικές
διαθέσιµες πληροφορίες, βάσεις δεδοµένων και εργαλεία
Τα δεδοµένα παρακολούθησης µπορούν να αξιοποιηθούν για:
 Την αξιολόγηση της επένδυσης και το σχεδιασµό
διορθωτικών/επακόλουθων µέτρων (εάν είναι απαραίτητο)
 Τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης λειτουργικής απόδοσης των
χρηστών του κτιρίου
 Τον προγραµµατισµό πρόσθετων µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας
 Την αύξηση της ενεργειακής ευαισθητοποίησης και συνολικής γνώσης,
των χρηστών των κτιρίων σε ενεργειακά θέµατα
 Τη διάδοση του έργου και των αποτελεσµάτων του, δηµοσιοποιώντας
επιτυχίες και µαθαίνοντας από τα λάθη
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΒΗΜΑΤΑ
• ΒΗΜΑ 1: ∆ηµιουργία δοµών παρακολούθησης
• ΒΗΜΑ 2: ∆ιασφάλιση της αποτελεσµατικότητας στη
διαδικασία της παρακολούθησης
• ΒΗΜΑ 3: Χρήση των δεδοµένων παρακολούθησης
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ∆ΡΑΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ &
ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ &
ΓΝΩΣΕΩΝ
• Αύξηση της συνολικής ενεργειακής επίγνωσης και αλλαγή της
συµπεριφοράς των χρηστών των κτιρίων:
- Επικοινωνία µε τους χρήστες των κτιρίων, σχετικά µε τα
ενεργειακά ζητήµατα
- Εκπαίδευση των χρηστών, πώς να χρησιµοποιήσουν
αποτελεσµατικά την ενέργεια
- Εξοικείωση των χρηστών των κτιρίων µε τα νέα/
εκσυγχρονισµένα συστήµατα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό
- Συµµετοχή των χρηστών των κτιρίων, σε δραστηριότητες
εξοικονόµησης ενέργειας
- Ορισµός οµάδας παρακολούθησης (συντονίζει, µεταξύ άλλων,
τη διάχυση της πληροφορίας)
• Αύξηση ευαισθητοποίησης και δηµιουργία δεξιοτήτων στους
∆ηµόσιους Υπαλλήλους, που συµµετέχουν στη διαχείριση του
κτιρίου, σε θέµατα που αφορούν την ενέργεια
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ∆ΡΑΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ &
ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ &
ΓΝΩΣΕΩΝ - ΒΗΜΑΤΑ
• ΒΗΜΑ 1: Κατανόηση και υλοποίηση των αρχών της
επιτυχούς ενδυνάµωσης δεξιοτήτων και γνώσεων και
των εκστρατειών ευαισθητοποίησης
• ΒΗΜΑ 2: ∆ηµιουργία δεξιοτήτων στο προσωπικό των
δήµων
• ΒΗΜΑ 3: Ενδυνάµωση δεξιοτήτων και ανάµιξη και των
υπόλοιπων ενδιαφερόµενων φορέων
• ΒΗΜΑ 4: Αύξηση της επαγρύπνησης σε θέµατα
διαχείρισης ενέργειας και αλλαγής συµπεριφοράς των
χρηστών του κάθε κτιρίου
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Στόχος του ERP
 Ο στόχος του ERP είναι να συµβάλει στη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης για εξοικονόµηση ενέργειας και
έτσι να εξοικονοµήσει χρήµατα για επενδύσεις, σε
υπηρεσίες για τους πολίτες

Λιγότερες Απώλειες Ενέργειας και Χρήµατος =
Περισσότερες Υπηρεσίες για τους Πολίτες
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Ευχαριστώ για την
Προσοχή σας!
interregeurope.eu/rebus/
@REBUS_Project
@interregeuroperebus
REBUS Project
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