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3η Τεχνική Συνάντηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» 

Τη Τετάρτη 6 και Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών διοργάνωσε 

στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστήμιου Κύπρου, την 3η Τε-

χνική Συνάντηση της Πράξης διασυνοριακής συνεργασίας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» με συμμετοχή εταίρων από 

την Κρήτη και την Κύπρο.  

 

Η Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ - Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτιρίων του Προεδρικού Μεγάρου 

της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου», που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και Εθνικούς 

πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, έχει ως στόχο τη μετατροπή δύο εμβληματικών κτιρίων με ιδιαί-

τερη ιστορική, κοινωνική και αρχιτεκτονική αξία, σε επιδεικτικά κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης.  

 

Την πρώτη μέρα της συνάντησης την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου όπου συζητήθηκαν όλα τα θέματα που προέβλεπε η Ημερήσια Διάταξη για τις 

δράσεις του έργου. Την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη και ξενάγηση 

σε 2 δημόσια κτίρια στα οποία πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στην Λάρ-

νακα. Τα κτίρια αυτά είναι η Παλιά Οθωμανική Τράπεζα και η Παλιά Λέσχη Λάρνακας. 
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Στην έναρξη της 3ης τεχνικής συνάντησης του 

έργου ο κ. Χρίστου υποδέχτηκε και ευχαρί-

στησε τους συμμετέχοντες για την συνεργα-

σία όλων στο πλαίσιο του έργου «Ενερ-

γειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων 

του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και της Λότζια– Δημαρχείου Η-

ρακλείου». Ο κ. Χρίστου τόνισε ότι η ενερ-

γώς συμμετοχή όλων των εταίρων σε ένα 

έργο πιλοτικού χαρακτήρα, συμβάλει άμεσα 

στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλι-

ματικής αλλαγής, ένα σημαντικό πρόβλημα 

που ταλανίζει σήμερα την ανθρωπότητα. 

Στην συνέχεια η κα. Οικονόμου μέσω τηλε-

διάσκεψης, ευχαρίστησε το Τμήμα Ηλε-

κτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για την 

διοργάνωση της 3ης Τεχνικής Συνάντησης 

και καλωσόρισε του υπόλοιπους εταίρους 

εκ μέρους της Προεδρίας στην και ανέφερε 

ότι το έργο «Αναβαθμίζω» είναι προτεραιό-

τητα της Προεδρίας και ότι παρέχει έμπρα-

κτη στήριξη όποτε της ζητηθεί.  Η κα. Οικο-

νόμου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Προ-

εδρία ότι αποβλέπει στην επιτάχυνση της υ-

λοποίησης των δράσεων.  

Στη συνέχεια ο Επικ. Καθ. Αιμίλιος Μι-

χαήλ, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του έρ-

γου εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, ο οποίος ανέφερε ότι η Πράξη «Α-

ΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» αποτελεί ένα σημαντικό 

έργο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου με ι-

διαίτερες προκλήσεις. Επιπρόσθετα τό-

νισε ότι έργο διαχειρίζεται ένα θέμα που 

απασχολεί την Ευρώπη αλλά και όλο τον 

κόσμο, όσον αφορά την ενεργειακή ανα-

βάθμιση ιστορικών κτιρίων και την πα-

ρέμβαση που απαιτείται σε αυτά.  
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Η συνάντηση ξεκίνησε με την ανασκό-

πηση της Πράξης «Αναβαθμίζω από τον 

συντονιστή του έργου  Δρ. Μιχόπουλο, 

ο οποίος έκανε μια σύντομη ενημέρωση 

σε σχέση με τις Διοικητικές Ενέργειες 

που έγιναν από την 2η Τεχνική Συνά-

ντηση μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια ο 

Δρ. Μιχόπουλος ανάφερε ότι σε αυτό 

το διάστημα το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

σαν κύριος δικαιούχος συμμετείχε σε 

κάποιες τοπικές συντονιστικές συναντή-

σεις όπως επίσης σε επίσκεψη στην 

Κρήτη στα πλαίσια ενός άλλο προγράμματος πραγματοποιήθηκε μια μικρή συντονιστική συνάντηση 

με το ΕΛΜΕΠΑ και με τον Δήμο Ηρακλείου. Ο Δρ. Μιχόπουλος τόνισε ότι το επόμενο διάστημα προ-

βλέπεται να είναι διάστημα έντονων εργασιών για όλους τους εταίρους. 

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο 

κ. Κυριακίδης και η κα. Κυρίτση, πραγ-

ματοποίησαν παρουσίαση σχετικά με 

τα πεπραγμένα δράσεων από την προη-

γούμενη Τεχνική Συνάντηση μέχρι και 

σήμερα που ολοκληρώθηκαν από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου  και ανασκόπηση 

των προσεχών ενεργειών. Όπως ενημέ-

ρωσε ο κ. Κυριακίδης, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου ως Κύριος Δικαιούχος είχε συ-

νεχή επικοινωνία με τους εταίρους και 

την διαχειριστική αρχή σε εβδομαδιαία 

βάση και παράλληλα συμμετείχε σε έ-

κτακτες συναντήσεις για το έργο με διά-

φορους φορείς. 

Ακολούθως, το λόγο πήρε η κα. Κυρίτση  

η οποία ανέφερε ότι ολοκληρώνεται ο 

οδηγός Ενεργειακής Αναβάθμισής Ιστο-

ρικών Κτιρίων, έχει ετοιμαστεί έντυπο 

υλικό το οποίο μοιράστηκε στην αί-

θουσα κατά την διάρκεια της συνάντη-

σης και σημείωσε ότι αυτό το υλικό θα 

μοιράζεται σε μελλοντικές εκδηλώσεις, 

σεμινάρια κλπ. που θα γίνουν για την 

προώθηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ». 
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Εκ μέρους του Τμήματος Ηλεκτρομηχανο-

λογικών Υπηρεσιών ο κ. Χρίστος Χρίστου, 

Τεχνικός Μηχανικός Μηχανολογίας ανα-

φέρθηκε σύντομα στα πεπραγμένα του 

Τμήματος, τη συμμετοχή του στην ολοκλή-

ρωση των μελετών και παρείχε τεχνική υ-

ποστήριξη όπου χρειάστηκε. Όπως ανέ-

φερε ο κ. Χρίστου, το ΤΗΜΥ θα είναι παρόν 

σε συναντήσεις σε εργοτάξια και θα συμμε-

τέχει στην επιτροπή αξιολόγησης. Ολοκλη-

ρώνοντας αναφέρθηκε ότι το ΤΗΜΥ θα εί-

ναι παρόν για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις 

χρειαστούν κατά την διάρκεια των εργα-

σιών του έργου. 

Το λόγο στην συνέχεια πήρε το Τμήμα-

τος Δημοσίων Έργων, η κα. Μαλακτού 

και η κα. Αναστασιάδου, οι οποίες 

πραγματοποίησαν παρουσίαση σχετικά 

με τις ενέργειες του Τμήματος Δημοσίων 

Έργων.  Όπως ανέφερε η κα. Μαλακτού 

το Τμήμα έχει παραλάβει όλες τις μελέ-

τες για τον διαγωνισμό, έχει ολοκληρώ-

σει τον έλεγχο της συνολικής μελέτης 

και επίσης έχει προχωρήσει σε αναθεώ-

ρηση της εκτιμώμενης δαπάνης του έρ-

γου. 

Η  κα. Αναστασιάδου, συνεχίζοντας την 

παρουσίαση των δράσεων του ΤΔΕ, α-

ναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του χρο-

νοδιαγράμματος και στην ολοκλήρωση 

της εκτίμησης του κόστους του έργου. 

Όπως ανέφερε η κα. Αναστασιάδου, η 

προκήρυξη του διαγωνισμού υπολογί-

ζεται να εκδοθεί μέχρι τέλος Αυγούστου 

2022. Ολοκληρώνοντας τόνισε ότι το 

Τμήμα διεκπεραίωσε όλες τις διαδικα-

σίες που αφορούν το κτίριο του Προε-

δρικού Μεγάρου λόγω των πολλών ε-

μπλεκόμενων υπηρεσιών. 
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Στη συνέχεια εκ μέρους του Δήμου Ηρα-

κλείου ο κ. Σπυριδάκης παρουσίασε τα 

πεπραγμένα δράσεων του Δήμου, της πε-

ριόδου από τον Μάρτιο 2022 (2η Τεχνική 

Συνάντηση) μέχρι σήμερα. Ο κ. Σπυριδά-

κης, ενημέρωσε τους εταίρους ότι ο Δή-

μος Ηρακλείου ολοκλήρωσε τον έλεγχο 

της μελέτης των μελετών, και την σύνταξη 

των τευχών σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ, 

προχώρησε στην Προκήρυξη του Διαγωνι-

σμού  όπου δημοσιεύτηκε σε δύο τοπικές 

εφημερίδες και μία εφημερίδα πανελλή-

νιας εμβέλειας. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του κ. Σπυριδάκης, ενημέρωσε ότι ο Δήμος Ηρα-

κλείου υπολογίζει την κατακύρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης να γίνειμέχρι 

τον Σεπτέμβριο 2022. 

Εκ μέρους του του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ο κ. Γιαννακου-

δάκης, μηχανολόγος μηχανικός παρουσί-

ασε τις δράσεις που έγιναν από το ΕΛ-

ΜΕΠΑ. Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννακουδά-

κης, το ΕΛΕΜΕΠΑ παρείχε συνεχή υποστή-

ριξη στον Δήμο Ηρακλείου σε όλη την δια-

δικασία στην ετοιμασία τευχών και εγγρά-

φων του Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε. 

Επίσης αναφερόμενος στα τεύχη, τόνισε 

την δυσκολία που υπήρξε να συνταχθούν 

όλα τα άρθρα (και κάποια εκ νέου) και να 

γίνει ορθή τιμολόγηση του κόστους του έργου. Ολοκληρώνοντας ευχαρίστησε για την συνεργασία που 

είχαν με τον Δήμο Ηρακλείου στην ολοκλήρωση όλων των μελετών και την Προκήρυξη του Διαγωνι-

σμού. 

Ο Επικ. Καθ. Κωσταντίνος Κονταξάκης, σε 

συνέχεια των υπόλοιπων παρουσιάσεων, 

ενημέρωσε τους εταίρους για την πορεία 

του Σχεδίου Δημοσιότητας του Έργου σύμ-

φωνα με το χρονοδιάγραμμα. Όπως ανέ-

φερε ο Επικ. Καθ. Κωσταντίνος Κονταξά-

κης, το μεγάλο κομμάτι της Δημοσιότητας, 

αρχίζει τον Σεπτέμβρη όπου θα ξεκινήσουν 

οι ενημερώσεις σε Δημοτικούς υπαλλήλους 

και σε σχολεία που θα γίνει ενημέρωση σε 

περίπου 2.000 παιδιά. 
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Η συνάντηση της πρώτης μέρας ολο-

κληρώθηκε με μια σύντομε περι-

γραφή των ενεργειών του ΕΛΜΕΠΑ 

μέσω διαδικτυακής σύνδεσης από 

την κα. Δακανάλη, και ακολούθησε  

ανασκόπηση του προγραμματισμού 

και τη συζήτηση επί τεχνικών θεμά-

των που συντόνισε ο Δρ. Μιχόπου-

λος.  Τέλος, ολοκλήρωσε την συζή-

τηση ο Επικ. Καθ. Μιχαήλ (ΚΔ), και 

δήλωσε την ευχαρίστηση του για την 

εξέλιξη και την πορεία του έργου και 

την καλή συνεργασία των εταίρων. Επίσης τόνισε ότι το έργο θα είναι ένα από τα σημαντικά έργα που 

θα έχουν επιτύχει οι εμπλεκόμενοι και κλείνοντας ευχαρίστησε εκ μέρους του εταιρικού σχήματος τον 

Δρ. Μιχόπουλο (ΚΔ) για τον συντονισμό και την συνεισφορά του στην ολοκλήρωση αυτού του έργου.  

 

Η συνάντηση της πρώτης μέρας έκλεισε με την επίσκεψη των εταίρων στην εντός των τοίχων πόλη της 

Λευκωσίας, όπου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση από τον  κ. Ανδρέα Σαββίδη καθηγητή του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου. 
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Κατά τη 2η ημέρα της τεχνικής συνάντησης του έργου, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις σε 

ιστορικά και δημόσια κτίρια στον Δήμο Λάρνακας, κάποια από τα οποία έτυχαν ενεργειακής αναβάθ-

μισης. 

   

Οι εταίροι του έργου είχαν την δυνατότητα να επισκεφτούν τα το Κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης, 

το Κάστρο, την εκκλησία του Αγίου Λαζάρου και το μουσείο Πιερίδη. 
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Ημέρες ενέργειας EUSEW – 2022 

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) διοργάνωσε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, 

εκδήλωση για την "Ημέρα Ενέργειας EUSEW" στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αειφορικής Ε-

νέργειας (EUSEW 2022).  

Οι «Ημέρες Ενέργειας» είναι εκδηλώσεις που 

λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο σε ολόκληρη την Ευ-

ρώπη και προωθούν την καθαρή ενέργεια και την 

αποδοτική χρήση της ενέργειας. Η εκδήλωση είχε 

τη μορφή ημερίδας με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθ-

μιση της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου» και 

πραγματοποιήθηκε στο προστώο της Λότζια. Στό-

χος της ήταν να ενημερώσει τους συμμετέχοντες 

για τις παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν στο 

ιστορικό κτήριο της Λότζια και να προβληθούν στο 

ευρύ κοινό τα αποτελέσματα της Πράξης ΑΝΑ-

ΒΑΘΜΙΖΩ όσον αφορά στην επίτευξη των ενερ-

γειακών και κλιματικών στόχων της ΕΕ. 

Η συμμετοχή στην ημερίδα γινόταν με φυσική πα-

ρουσία. Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν δύο κε-

ντρικοί ομιλητές (Δρ. Διονυσία Κολοκοτσά, Καθη-

γήτρια και Κοσμήτορας Σχολής Χημικών Μηχανι-

κών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου 

Κρήτης και κα Ειρήνη Κυρίτση, Αρχιτέκτων Μηχα-

νικός, Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κύ-

πρου), πέραν των ομιλητών εκπροσώπων του ΕΛ-

ΜΕΠΑ και του Δήμου Ηρακλείου. 

Τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν ήταν τα εξής: 

• "Η Πράξη διασυνοριακής συνεργασίας ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ", Ρένια Δρόσου, MSc Κοινωνιολόγος, 

Διευθύντρια Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου. 

• "Σύγχρονες Προκλήσεις για την ενέργεια στο δομημένο περιβάλλον", Δρ. Διονυσία Κολοκοτσά, 

Καθηγήτρια και Κοσμήτορας Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυ-

τεχνείου Κρήτης. 

• "Ενεργειακή αναβάθμιση του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας", Ειρήνη Κυ-

ρίτση, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κύπρου. 

• "Βιοκλιματικά στοιχεία στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική κτηρίων στην Κρήτη", Δρ. Δημήτρης 

Χρηστάκης, Καθηγητής Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου – Τμήμα Μηχανολόγων Μη-

χανικών και Δρ. Κωνσταντίνος Κονταξάκης, Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικού Μεσογειακού Πα-

νεπιστημίου – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. 

• "Ενεργειακή αναβάθμιση του ιστορικού κτηρίου της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου", Δρ. 

Δημήτρης Κατσαπρακάκης, Καθηγητής Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου – Τμήμα Μη-

χανολόγων Μηχανικών και Γιάννης Γιαννακουδάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.  
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Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΕΛΜΕΠΑ 

Καθ. Χρίστος Φλώρος, ενώ την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πρασίνου & 

Καθημερινότητας του Δήμου Ηρακλείου κ. Ιωάννης Αναστασάκης, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης 

στον τομέα Περιβάλλοντος και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέ-

ρειας Κρήτης κ. Νίκος Ξυλούρης και ο Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήματος Ανα-

τολικής Κρήτης κ. Άρης Τσεκούρας. 

  

  

Στο τέλος της ημερίδας οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο κτήριο από τον κ. Γιώργο Σπυριδάκη, Αρ-

χιτέκτονα Μηχανικό του Δήμου Ηρακλείου, προς επίδειξη των παρεμβάσεων, οι οποίες θα ξεκινήσουν 

μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι.  
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Πέραν της ημερίδας υπήρξαν και άλλες σημαντικές δράσεις όσον αφορά τη συμμετοχή της εταίρων 

από την Ελλάδα (ΕΛΜΕΠΑ και Δήμος Ηρακλείου) στο θεσμό της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αειφορικής 

Ενέργειας», όπως: 

• Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας στον ιστότοπο eusew.eu (Energy upgrading of the Heraklion City 

Hall (Loggia) (europa.eu) για την επίσημη ένταξη της εκδήλωσης στο θεσμό. 

• Δημοσίευση Ανακοίνωσης του ΕΛΜΠΕΠΑ, συνοδευόμενη από οδηγίες, για την ενθάρρυνση των 

νέων να συμμετάσχουν στην European Youth Energy Day, που πραγματοποιήθηκε το ίδιο χρονικό 

διάστημα. 

• Συμμετοχή του Καθ. Δημήτηρης Κατσαπρακάκης, ως εκπροσώπου του ΕΛΜΕΠΑ και της κας Ζαχα-

ρένια Βιτώρου, ως εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου στη βασική εκδήλωση του θεσμού (Brussels, 

Policy Conference - EUSEW 2022). 

 

 

 

 

  

https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/sustainable-energy-days/energy-upgrading-heraklion-city-hall-loggia-2022-09-30_en
https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/sustainable-energy-days/energy-upgrading-heraklion-city-hall-loggia-2022-09-30_en
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Mέρος της εκδήλωσης καλύφθηκε από τους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ΝΕΑ Τηλεόραση Κρήτης 
και TVCreta στους οποίους έγιναν και δηλώσεις από τον Επιστημονικώς υπεύθυνο του ΕΛΜΕΠΑ, κα-
θηγητή Δημήτρη Κατσαπρακάκη, την Διευθύντρια Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
του Δήμου Ηρακλείου (Δ5), κα Ρένια Δρόσου και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Νικόλαο Ξυλούρη.  
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Υπογραφή της σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση της Λότζια 

Την σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Λότζια υπέγραψε το πρωί της Δευτέρας 

7ης Νοεμβρίου ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έρ-

γων Γιάννη Αναστασάκη και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.  

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος σχετικά: «Το ενεργειακό έχει εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα σε μείζον 

πρόβλημα παγκοσμίως. Για εμάς βέβαια εδώ και καιρό η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου Ηρακλείου, αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής 

μας. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε προγραμματίσει ή υλοποιούμε μια σειρά από δράσεις και έργα 

ενώ τώρα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και η ενεργειακή αναβάθμιση της Λότζια». 
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Καταρτίσεις σε σχολεία από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) 

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ-

ΜΕΠΑ), κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμ-

βρίου 2022, πραγματοποίησε καταρτίσεις σε 10 

σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 

πλαίσιο του Παραδοτέου «Δράσεις διάχυσης 

της γνώσης στην κοινωνία». Οι καταρτίσεις εί-

χαν ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθη-

τοποίηση των μαθητών σε ενδιαφέροντα θέ-

ματα όπως: οι αρχές της αειφορικής ενέργειας, 

οι ενεργειακές παρεμβάσεις και οι ΑΠΕ, η περι-

βαλλοντική σημασία της μείωσης της χρήσης ο-

ρυκτών καυσίμων, η συμβολή της βιώσιμης κι-

νητικότητας για την κλιματική ουδετερότητα, οι 

Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και το 

κλίμα, η συμμετοχή των πολιτών στα ενερ-

γειακά σχέδια δράσης κ.α.  

Οι καταρτίσεις είχαν τη μορφή παρουσιάσεων, 

διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών, με χρήση 

τεχνολογιών πολυμέσων και με ταυτόχρονη 

προβολή μέσω ψηφιακού προβολέα σε οθόνη, 

από τους καθηγητές του ΕΛΜΕΠΑ Κατσαπρα-

κάκη Δημήτριο, Κονταξάκη Κωνσταντίνο και Χρηστάκη Δημήτριο. Τις καταρτίσεις παρακολούθησαν 

συνολικά 461 μαθητές.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σχολεία που συμμετείχαν. 

α/α Γυμνάσιο/Λύκειο Ημερομηνία διεξαγωγής  

1 Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 

2 Λύκειο Αρκαλοχωρίου Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 

3 Γυμνάσιο Αρχανών Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 

4 Γυμνάσιο Μοιρών Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 

5 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 

6 Γυμνάσιο Γαζίου Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 

7 Λύκειο Αγίου Μύρωνα Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 

8 Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 

9 Γυμνάσιο Λιμένος Χερσονήσου Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 

10 Γυμνάσιο Βιάννου Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 
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Ο τίτλος της δράσης ήταν «Μαθαί-

νουμε για την Αειφόρο ενέργεια, Α-

ναβαθμίζουμε τις πόλεις μας, Αλλά-

ζουμε πρότυπο ζωής» ο οποίος πα-

ραπέμπει άμεσα στην Πράξη ΑΝΑ-

ΒΑΘΜΙΖΩ. Για την προώθηση της 

δράσης δημιουργήθηκε ειδικό υλικό 

προβολής για μαθητές με πρότυπα 

σκίτσα που απεικονίζουν τη ζωή σε 

μία Αειφόρο πόλη, βάσει των ο-

ποίων αναπτύχθηκε αφίσα, φυλλά-

διο και αυτοκόλλητο. Τόσο τα σκί-

τσα, όσο και τα κείμενα του έντυπου 

αυτού υλικού, είχαν ως στόχο την ενημέρωση των νέων για το τί είναι η Αειφόρος Ενέργεια, ποια η 

σημασία της, ποιες είναι οι εφαρμογές της και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις ζωές μας με την 

υιοθέτηση καλών πρακτικών της.  

  

Για περισσότερες πληροφορίες για την πράξη μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

http://www.anavathmezo.eu 

καθώς και τα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

https://www.facebook.com/anavathmezo 

https://www.linkedin.com/αναβαθμίζω 

http://www.anavathmezo.eu/
https://www.facebook.com/anavathmezo
https://www.linkedin.com/αναβαθμίζω

