
1

ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του 
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Οι Λειτουργικότητες του e-synergein.eu

Η Εργαλειοθήκη της Κοινής Προσέγγισης
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H Εργαλειοθήκη Κοινής Προσέγγισης: 
Συνοπτική παρουσίαση

H παρουσίαση των στοιχείων της Κοινής Προσέγγισης για
την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) στα Δημοτικά Κτίρια, η
οποία έχει αναπτυχθεί στο έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ.

Σκοπός

• Η Κοινή Προσέγγιση προσφέρει οδηγίες / προτάσεις προς κάθε
ενδιαφερόμενο χρήστη / επισκέπτη και γενικότερα Φορέα που
εμπλέκεται στην Εξοικονόμηση Ενέργειας σε δημοτικά κτίρια
εντός της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Κύπρου.

Τι είναι;

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Εργαλειοθήκη στοχεύουν
στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της συνεργασίας των
Φορέων που εμπλέκονται σε έργα ΕΞΕ σε Δήμους στην Ελλάδα
και στην Κύπρο.

Σε ποιους 
απευθύνεται;
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❖ Η Εργαλειοθήκη στοχεύει στην διάχυση των πληροφοριών / εμπειριών /
γνώσεων που αποκτήθηκαν από τις δράσεις του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, το οποίο
υποστηρίζει εμπράκτως την συνεργασία μεταξύ θεσμικών φορέων στον τομέα
της ενέργειας των δύο χωρών.

❖ Η φιλοσοφία ανάπτυξης της «Εργαλειοθήκης της Κοινής Προσέγγισης» εστιάζει
στην ανάπτυξη μιας διαδικασίας εκμάθησης και εξοικείωσης του Χρήστη με τα
θέματα της ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια.

H Εργαλειοθήκη Κοινής Προσέγγισης: 
Τι είναι; [1/2]
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❖ Ο Χρήστης απαντά σε ερωτήματα που του τίθενται και ταυτόχρονα συλλέγει
χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία που έχουν προκύψει με βάση την κοινή
προσέγγιση για την ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια του ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, λαμβάνοντας
υπόψη τα συμπεράσματα του διαδικτυακού διάλογου που πραγματοποιήθηκε
μέσω των Λειτουργικοτήτων του e-synergein.eu «Αποτίμηση από Δήμους» και
«Αποτίμηση από Λοιπούς Εμπλεκομένους».

❖ Ο Χρήστης ενημερώνεται και για τις διαφορές ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο
και λαμβάνει χρήσιμες συμβουλές (tips) σε σχέση με θέματα που αφορούν την
ΕΞΕ στα δημοτικά κτίρια ενισχύοντας έτσι την τεχνογνωσία του.

H Εργαλειοθήκη Κοινής Προσέγγισης: 
Τι είναι; [2/2]
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H Εργαλειοθήκη Κοινής Προσέγγισης 
στην πλατφόρμα e-synergein.eu

Η επιλογή «Tι είναι;» στην Εργαλειοθήκη της Κοινής Προσέγγισης
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❖ Στην επιλογή «Πάρε την γνώση» ο χρήστης μπορεί να αντλήσει δεδομένα και
πληροφορίες για τις τρεις (3) παρακάτω κατηγορίες θεμάτων σχετικά με την
ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια:

❑ Συλλέγοντας Δεδομένα: Υφιστάμενο πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας
στοιχείων / δεδομένων / πληροφοριών για το κτιριακό απόθεμα.

❑ Σχεδιάζοντας Έργα: Υφιστάμενο πλαίσιο σχεδιασμού έργων για την
εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια.

❑ Παρακολουθώντας Έργα: Υφιστάμενο πλαίσιο παρακολούθησης της
λειτουργίας έργων εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια.

Η επιλογή «Πάρε την γνώση»
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«Πάρε την γνώση»: Συλλέγοντας δεδομένα [1/4]

Οι ερωτήσεις της 
κατηγορίας 
«Συλλέγοντας 
δεδομένα»
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«Πάρε την γνώση»: Συλλέγοντας δεδομένα [2/4]

❖ Ο Χρήστης επιλέγει μία από τις διαθέσιμες απαντήσεις σε κάθε ερώτηση της
κατηγορίας «Συλλέγοντας δεδομένα» και μπορεί να διαβάσει στατιστικές
πληροφορίες και προτάσεις σχετικά με το υφιστάμενο πλαίσιο συλλογής και
επεξεργασίας στοιχείων/δεδομένων/πληροφοριών για το κτιριακό απόθεμα
του Δήμου στον οποίο ανήκει:

Επιλογή της απάντησης «ΝΑΙ στο Σύμφ. Νησιών – ΌΧΙ στο Σύμφ. Των Δημάρχων» 
στην 1η ερώτηση της κατηγορίας «Συλλέγοντας δεδομένα»
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«Πάρε την γνώση»: Συλλέγοντας δεδομένα [3/4]

Tips στην 1η ερώτηση της κατηγορίας «Συλλέγοντας 
δεδομένα» για τα Σύμφωνα Δημάρχων και Νησιών
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«Πάρε την γνώση»: Συλλέγοντας δεδομένα [4/4]
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«Πάρε την γνώση»: Σχεδιάζοντας έργα [1/2]

Οι ερωτήσεις της 
κατηγορίας 
«Σχεδιάζοντας έργα»
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❖ Ο Χρήστης επιλέγει μία από τις διαθέσιμες απαντήσεις σε κάθε ερώτηση της
κατηγορίας «Σχεδιάζοντας έργα» και μπορεί να διαβάσει στατιστικές
πληροφορίες και προτάσεις σχετικά με το υφιστάμενο πλαίσιο σχεδιασμού
έργων ΕΞΕ στα κτίρια του Δήμου στον οποίο ανήκει:

«Πάρε την γνώση»: Σχεδιάζοντας έργα [2/2]
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«Πάρε την γνώση»: Παρακολουθώντας έργα [1/2]

Ερωτήσεις της 
κατηγορίας 
«Παρακολουθώντας 
έργα»
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❖ Ο Χρήστης επιλέγει μία από τις διαθέσιμες απαντήσεις σε κάθε ερώτηση της
κατηγορίας «Παρακολουθώντας έργα» και μπορεί να διαβάσει στατιστικές
πληροφορίες και προτάσεις σχετικά με το υφιστάμενο πλαίσιο
παρακολούθησης της λειτουργίας έργων ΕΞΕ στα κτίρια του Δήμου στον οποίο
ανήκει:

«Πάρε την γνώση»: Παρακολουθώντας έργα [2/2]
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Οι Λειτουργικότητες του e-synergein.eu

Τα Παιδιά Μαθαίνουν την ΕΞΕ στα Κτίρια
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Τα Παιδιά Μαθαίνουν την ΕΞΕ στα Κτίρια: 
Συνοπτική παρουσίαση [1/2]

❖ Η εκπαίδευση των παιδιών μας και η ανάπτυξη συμπεριφορών με στόχο την
αγάπη για το περιβάλλον μπορεί να διαμορφώσει αυριανούς ενήλικες με
ενεργειακή συνείδηση.

❖Μέσω της πλατφόρμας e-synergein.eu τα παιδιά μας μαθαίνουν από μικρά την
σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του σπιτιού τους και του
σχολείου τους ως πράξη αγάπης τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για τους
ανθρώπους γύρω τους.

❖ Ειδικότερα, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του έργου και λαμβάνοντας
υπόψη σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις, η Λειτουργικότητα «Τα Παιδιά
Μαθαίνουν την ΕΞΕ στα Κτίρια» παρουσιάζει «δύο εύχρηστα και ευχάριστα
εργαλεία» με βάση τα οποία οι «μικροί χρήστες» θα μάθουν για την
εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και θα δοκιμάσουν τις γνώσεις τους.
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❖ Τα παιδιά έρχονται κοντά με τον κόσμο της εξοικονόμησης ενέργειας στα
κτίρια μέσα από πρότυπα παιχνίδια και κουίζ.

❖ Ο στόχος είναι όλα τα παιδιά να γίνουν σε «Ειδικοί στην Εξοικονόμηση
Ενέργειας» και να υποσχεθούν ότι:

❑ Θα βάλουν τα δυνατά τους για να εξοικονομήσουν ενέργεια στο σπίτι τους
και στο σχολείο τους.

❑ Θα βοηθήσουν τους φίλους τους να μάθουν τρόπους να καταναλώνουν
λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια.

❑ Θα συμβάλλουν στο να εξοικονομηθούν χρήματα!
❑ Θα συνεργαστούν ώστε να γίνει ο πλανήτης καλύτερος.

Τα Παιδιά Μαθαίνουν την ΕΞΕ στα Κτίρια: 
Συνοπτική παρουσίαση [2/2]



19

Τα Παιδιά Μαθαίνουν την ΕΞΕ στα Κτίρια:
η πλατφόρμα e-synergein.eu 
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Τα Παιδιά Μαθαίνουν την ΕΞΕ στα Κτίρια:
η πλατφόρμα e-synergein.eu 
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H επιλογή «Ανακαλύπτοντας την ΕΞΕ 
στα Κτίριά μας»

❖ Με την επιλογή «Ανακαλύπτοντας την ΕΞΕ στα Κτίρια μας» οι μικροί μας Χρήστες
μπορούν να διασκεδάσουν, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους και να κερδίσουν χρήσιμες
πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια των σχολείων και των σπιτιών
τους.

❖ Όλες οι πληροφορίες δίνονται μέσω ευχάριστων ερωτήσεων και απαντήσεων για τις
τρεις (3) παρακάτω κατηγορίες θεμάτων:

❑ Συλλέγοντας Δεδομένα: Ο τρόπος που μαζεύονται τα δεδομένα της κατανάλωσης
ενέργειας στα κτίρια των σχολείων και των σπιτιών μας.

❑ Σχεδιάζοντας Έργα: Ο τρόπος που σχεδιάζονται τα έργα που αξιοποιούν τις
σύγχρονες τεχνολογίες για να πετύχουμε την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια
των σχολείων και των σπιτιών μας.

❑ Παρακολουθώντας Έργα: Ο τρόπος που παρακολουθούμε το «πόσο καλά»
λειτουργούν τα έργα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια των σχολείων και
των σπιτιών μας.
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Η επιλογή «Ανακαλύπτοντας την ΕΞΕ 
στα Κτίριά μας»
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«Ανακαλύπτοντας την ΕΞΕ στα Κτίριά μας»: 
Συλλέγοντας δεδομένα [1/4]

Οι ερωτήσεις 
της κατηγορίας 
«Συλλέγοντας 
δεδομένα»
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«Ανακαλύπτοντας την ΕΞΕ στα Κτίριά μας»: 
Συλλέγοντας δεδομένα [2/4]

❖ Ο μικρός μας χρήστης επιλέγει μία από τις διαθέσιμες απαντήσεις σε κάθε ερώτηση της
κατηγορίας «Συλλέγοντας δεδομένα» και μπορεί να διαβάσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
με τον οποίο μαζεύονται τα δεδομένα της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια των σχολείων και
των σπιτιών.

Επιλογή της 
απάντησης «Ναι» 
στις ερωτήσεις της 
κατηγορίας 
«Συλλέγοντας 
δεδομένα»
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«Ανακαλύπτοντας την ΕΞΕ στα Κτίριά μας»: 
Συλλέγοντας δεδομένα [3/4]

Tips της 1ης

ερώτησης της 
κατηγορίας 
«Συλλέγοντας 
δεδομένα»
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«Ανακαλύπτοντας την ΕΞΕ στα Κτίριά μας»: 
Συλλέγοντας δεδομένα [4/4]

Tips της 3ης

ερώτησης της 
κατηγορίας 
«Συλλέγοντας 
δεδομένα»
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«Ανακαλύπτοντας την ΕΞΕ στα Κτίριά μας»: 
Σχεδιάζοντας έργα [1/4]

Οι ερωτήσεις της 
κατηγορίας 
«Σχεδιάζοντας έργα»
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«Ανακαλύπτοντας την ΕΞΕ στα Κτίρια μας»: 
Σχεδιάζοντας έργα [2/4]

❖ Ο μικρός μας χρήστης επιλέγει μία από τις διαθέσιμες απαντήσεις σε κάθε ερώτηση της
κατηγορίας «Σχεδιάζοντας έργα» και μπορεί να διαβάσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που
σχεδιάζονται τα έργα που αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες για να πετύχουμε την
εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια των σχολείων και των σπιτιών μας.

Επιλογή της 
απάντησης «Ναι» 
στις ερωτήσεις της 
κατηγορίας 
«Σχεδιάζοντας έργα»
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«Ανακαλύπτοντας την ΕΞΕ στα Κτίρια μας»: 
Σχεδιάζοντας έργα [3/4]

Tips της 1ης ερώτησης της κατηγορίας «Σχεδιάζοντας έργα»
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«Ανακαλύπτοντας την ΕΞΕ στα Κτίρια μας»: 
Σχεδιάζοντας έργα [4/4]

Tips της 2ης ερώτησης της κατηγορίας «Σχεδιάζοντας έργα»
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«Ανακαλύπτοντας την ΕΞΕ στα Κτίρια μας»: 
Παρακολουθώντας έργα [1/4]

Οι ερωτήσεις 
της 
κατηγορίας 
«Παρακολου-
θώντας έργα»
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«Ανακαλύπτοντας την ΕΞΕ στα Κτίρια μας»: 
Παρακολουθώντας έργα [2/4]

❖ Ο μικρός μας χρήστης επιλέγει μία από τις διαθέσιμες απαντήσεις σε κάθε ερώτηση της
κατηγορίας «Παρακολουθώντας έργα» και μπορεί να διαβάσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
που παρακολουθούμε το «πόσο καλά» λειτουργούν τα έργα της εξοικονόμησης ενέργειας στα
κτίρια των σχολείων και των σπιτιών μας.
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«Ανακαλύπτοντας την ΕΞΕ στα Κτίρια μας»: 
Παρακολουθώντας έργα [3/4]

Tips των ερωτήσεων της κατηγορίας «Παρακολουθώντας έργα»
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«Ανακαλύπτοντας την ΕΞΕ στα Κτίρια μας»: 
Παρακολουθώντας έργα [4/4]
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Δοκιμάζοντας τις Γνώσεις για την ΕΞΕ 
στα Κτίριά μας [1/2]

❖ Με την επιλογή «Δοκιμάζοντας τις Γνώσεις για την ΕΞΕ στα Κτίριά μας» οι μικροί μας
Χρήστες μπορούν να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την εξοικονόμηση
ενέργειας στα κτίρια των σχολείων και των σπιτιών τους.

❖ Ανάλογα με τις απαντήσεις τους στο Quiz κερδίζουν ένα από τα παρακάτω μετάλλια:

❑ Χρυσό Μετάλλιο: Απονέμεται σε όσους είναι Ειδικοί στην Εξοικονόμηση
Ενέργειας! Τους προτρέπουμε να ενημερώνουν τους φίλους τους για το Χρυσό
Μετάλλιο και να διαδίδουν σε όλους τις γνώσεις τους για να μάθουν και άλλοι για
την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

❑ Αργυρό Μετάλλιο: Καλή προσπάθεια, αλλά χρειάζεται ακόμα βελτίωση για να
αποκτηθεί η γνώση για τα οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίριά μας.

❑ Χάλκινο Μετάλλιο: Απονέμεται σε αυτούς που χρειάζονται ακόμα αρκετή
προπόνηση και βελτίωση για να γίνουν καλύτεροι. Παρακινούνται να γίνουν
καλύτεροι και να προσπαθήσουν για το καλύτερο Μετάλλιο την επόμενη φορά.
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Δοκιμάζοντας τις Γνώσεις για την ΕΞΕ 
στα Κτίριά μας [2/2]
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Δοκιμάζοντας τις Γνώσεις για την ΕΞΕ 
στα Κτίριά μας: Quiz [1/3]
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Δοκιμάζοντας τις Γνώσεις για την ΕΞΕ 
στα Κτίριά μας: Quiz [2/3]
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Δοκιμάζοντας τις Γνώσεις για την ΕΞΕ 
στα Κτίριά μας: Quiz [3/3]
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Οι Λειτουργικότητες του e-synergein.eu

Δράσεις Μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου
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Δράσεις Μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων 
του έργου: Συνοπτική παρουσίαση

❖ Η Λειτουργικότητα παρουσιάζει τις Δράσεις Μεγιστοποίησης των
αποτελεσμάτων του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, δηλαδή τις εκδηλώσεις, τις
ενημερωτικές δραστηριότητες και τις λοιπές δράσεις προβολής και διάχυσης
των αποτελεσμάτων του έργου που πραγματοποιείται σε έξι ελληνικούς και
κυπριακούς Δήμους.

❖ Τα αποτελέσματα του έργου προβάλλονται και διαδίδονται ελεύθερα σε κάθε
ενδιαφερόμενο Χρήστη.

❖ Όλα τα δεδομένα και πληροφορίες από τις δράσεις μεγιστοποίησης του έργου,
ενσωματώνονται με ένα σύγχρονο και εύχρηστο τρόπο στην διαδικτυακή
εφαρμογή www.e-synergein.eu, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα από όλους
τους ενδιαφερόμενους.
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Δράσεις μεγιστοποίησης αποτελεσμάτων του έργου

Η διαδικτυακή 
εφαρμογή
e-synergein.eu
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Δράσεις μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων 
του έργου: Τι είναι; [1/3]

❖ Πρόκειται για ένα σύγχρονο ευρετήριο όλων των Δράσεων Μεγιστοποίησης των
αποτελεσμάτων του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ στο οποίο συμμετέχουν έξι Δικαιούχοι από
Δήμους της Διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας - Κύπρου, δηλαδή την Ρόδο, την
Χερσόνησο, την Αγλαντζιά, την Λακατάμια, το Γέρι και την Κοινότητα Πάνω Πολεμιδιών.

❖ Ο Χρήστης μπορεί να βρει το συνολικό υλικό από τις παρακάτω έξι Δράσεις που
πραγματοποιεί ο καθένας από τους έξι Δικαιούχους:

❑ Παραγωγή και διανομή υλικού διάχυσης σχετικού με το έργο.
❑ Δημιουργία ενημερωτικών σημειωμάτων για τα αποτελέσματα του έργου που

απευθύνονται σε συγκεκριμένους αποδέκτες (target groups) με στόχο την
εκπαίδευση – ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα του έργου.

❑ Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων.



44

Δράσεις μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων 
του έργου: Τι είναι; [2/3]

❑ Διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως διαγωνισμοί ζωγραφικής, εγκαίνια επιδεικτικών
έργων, ημερίδες, συνέδρια κλπ.

❑ Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις των Δικαιούχων του έργου σε συνέδρια και
εκδηλώσεις με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ σε κτίρια και
υποδομές.

❑ Συμμετοχή στελεχών των Δικαιούχων σε διεθνείς εκδηλώσεις / συνέδρια με στόχο
να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ.

❖ Ο Χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για το περιεχόμενο κάθε μιας από τις παραπάνω
δράσεις και να έχει άμεση πρόσβαση στο υλικό της κάθε δράσης (προγράμματα,
φωτογραφίες, δελτία τύπου, παρουσιάσεις, κλπ.).
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Δράσεις μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων 
του έργου: Τι είναι; [3/3]
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❖Μέσω της επιλογής «Βρες την δράση» ο Χρήστης μπορεί να
ενημερωθεί για το περιεχόμενο κάθε μιας από τις παραπάνω
δράσεις και να έχει άμεση πρόσβαση στο υλικό της κάθε δράσης
(προγράμματα, φωτογραφίες, δελτία τύπου, παρουσιάσεις, κλπ.)
που υλοποιεί ο κάθε εταίρος.

Η επιλογή «Βρες την δράση» [1/12]
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Η επιλογή «Βρες την δράση» [2/12]
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Η επιλογή «Βρες την δράση» [3/12]

Δράσεις μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου ανά εταίρο
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Η επιλογή «Βρες την δράση» [4/12]

Παράδειγμα: ΥΕΕΒ (Υλικό διάχυσης, ενημερωτικά δελτία, ενημερωτικά σημειώματα)
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Η επιλογή «Βρες την δράση» [5/12]

Εταίρος: ΥΕΕΒ (Υλικό διάχυσης)
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Η επιλογή «Βρες την δράση» [6/12]

Εταίρος: ΥΕΕΒ (Ενημερωτικά δελτία)
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Η επιλογή «Βρες την δράση» [7/12]

Εταίρος: ΥΕΕΒ (Ενημερωτικά σημειώματα)
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Εταίρος: ΚΑΠΕ (Συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις)

Η επιλογή «Βρες την δράση» [8/12]
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Εταίρος: Δήμος Ρόδου (Διοργάνωση εκδηλώσεων)

Η επιλογή «Βρες την δράση» [9/12]
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Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας – ΑΝΕΛ (Ενημερωτικά Σημειώματα)

Η επιλογή «Βρες την δράση» [10/12]
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Εταίρος: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης - ΠΤΑΚ (Υλικό Διάχυσης)

Η επιλογή «Βρες την δράση» [11/12]
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Εταίρος: Δήμος Χερσονήσου (Διοργάνωση Εκδηλώσεων)

Η επιλογή «Βρες την δράση» [12/12]


