
ΠΟΙΑ ΟΦΕΛΗ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΤΕ 
Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων θα λάβουν χωρίς χρέωση:

    Μια τρισδιάστατη μελέτη του κτιρίου 
    Τρισδιάστατα φυσικά και ψηφιακά μοντέλα
    Ενεργειακό έλεγχο και ενεργειακή ανάλυση του κτιρίου
    Λεπτομερές πρόγραμμα ανακαίνισης, βασισμένο στο e-SAFE μέσω    
    μιας διαδικασίας από κοινού σχεδιασμού με τους ενοίκους
    Προβολή σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Αν και η επιλογή ως πιλοτική τοποθεσία δεν συνεπάγεται την εφαρμογή 
των τεχνολογιών ανακαίνισης e-SAFE στην πράξη, οι ιδιοκτήτες των 
κτιρίων θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το αναλυτικό έργο 
σχεδιασμού για μελλοντικές εργασίες ανακαίνισης. Οι ιδιοκτήτες κτιρίων 
θα ωφεληθούν από το προσαρμοσμένο στα μέτρα τους σχέδιο 
ανακαίνισης που θα εκπονηθεί από τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του 
προγράμματος e-SAFE, από τις προτάσεις σχετικά με τα διαθέσιμα 
εργαλεία χρηματοδότησης και τις επιδοτήσεις για την ανακαίνιση κτιρίων.

ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ;
Πολυώροφα μη ιστορικά κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα που 
βρίσκονται σε σεισμογενείς περιοχές στην Ευρώπη (π.χ. Ρουμανία, 
Βουλγαρία, Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ελλάδα, Κύπρο, 
Κροατία κ.λπ.) και χρήζουν ανακαίνισης. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν:

    Ιδιοκτήτες ή διαχειριστές κτιρίων  
    Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που διαχειρίζονται εργατικές  
    κατοικίες ή δημόσια κτίρια (π.χ. σχολεία)  
    Κτηματομεσίτες

Μάθετε περισσότερα για τις τεχνικές προϋποθέσεις του κτιρίου εδώ

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ 
Οι ιδιοκτήτες κτιρίων πρέπει να παρέχουν:

    Πρόσβαση στο κτίριο για τη διεξαγωγή λεπτομερούς μελέτης
    Υποστήριξη κατά την επικοινωνία με τους ενοίκους  
    στην τοπική γλώσσα (3 σαββατοκύριακα)
    Διαθεσιμότητα για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες  
    του από κοινού σχεδιασμού
    Ένα χώρο/δωμάτιο εργασίας στο σημείο των εργασιών

Κάθε χρόνο, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου καταγράφει περίπου 500 σεισμικές δονήσεις. 
Αναβαθμίστε το κτίριό σας για να γίνει ενεργειακά αποδοτικό και σεισμικά ασφαλές!

Το πρόγραμμα e-SAFE, που διεξάγεται στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος «Ορίζοντας 2020», 
προσφέρει μια έτοιμη για εφαρμογή στην αγορά λύση 
από οπλισμένο σκυρόδεμα για την ολοκληρωμένη 
σεισμική και ενεργειακή ανακαίνιση μη ιστορικών 
κτιρίων. Το πακέτο ανακαίνισης e-SAFE περιλαμβάνει 
καινοτόμες συνιστώσες και αποτελεσματικές λύσεις για 
την ανακαίνιση τόσο του κελύφους των κτιρίων όσο και 
των θερμικών συστημάτων.

Το σύστημα βρίσκεται ήδη υπό δοκιμή σε μια πιλοτική 
τοποθεσία στην Κατάνια της Σικελίας και επί του 
παρόντος αναζητούμε δύο επιπλέον πιλοτικές 
τοποθεσίες σε σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης. 

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση έως τις 15 Ιουλίου 2022 

Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία και οι προϋποθέσεις δημοσιεύονται εδώ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ!

Σας ενδιαφέρει;

15 Ιουλίου 2022
καταληκτική ημερομηνία

1ou σταδίου
Υποβολή αίτησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1η Αυγούστου 2022
ανακοίνωση των
επικρατέστερων

υποψηφίων

καταληκτική ημερομηνία 
2ou σταδίου

Υποβολή εγγράφων

τελική επιλογή των 
δύο πιλοτικών κτιρίων

10 Σεπτεμβρίου 2022 25 Σεπτεμβρίου 2022

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
e-SAFE ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε την αίτησή σας και να 
συμμετάσχετε πιλοτικά στο πλαίσιο του 

προγράμματος e-SAFE, συμπληρώστε αυτή τη φόρμα.

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ e-SAFE!

Μάθετε περισσότερα για το έργο στον ιστότοπο https://esafe-buildings.eu/en/ και δείτε αυτό το σύντομο βίντεο

https://esafe-buildings.eu/media/3024/ael_complete_call-1.pdf
https://esafe-buildings.eu/media/3024/ael_complete_call-1.pdf
https://esafe-buildings.eu/en/local-platforms/
https://esafe-buildings.eu/en/technologies-and-solutions/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=r35MKWWZrkGcLEcDPNvgDTp865qWePlFlG9yTHWoGWVURVY0STdWSEFESk9NOE1YVkRBSDM4SlhTWS4u&web=1&wdLOR=c398C0E46-B588-2240-B427-3D5FC9548E0E
https://www.youtube.com/watch?v=1_u0utWp-F4
https://esafe-buildings.eu/en/



