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Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 σύμφωνα με τη συμφωνία επιχορήγησης
αριθ. 784972. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, το οποίο αντιπροσωπεύει
απλώς την άποψη του συντάκτη .

Ελκυστική
Ελκυστική ανακαίνιση σημαίνει ότι ένας από τους στόχους του
έργου είναι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών όσον
αφορά τη συμπεριφορά τους εντός των κατοικιών. Ένα σύνολο
λύσεων που βασίζονται στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών
και Επικοινωνιών) παρέχουν ελκυστικές εξατομικευμένες
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενέργειας, το περιβάλλον
εσωτερικών χώρων, την υγεία και τον τρόπο ζωής. Αυτό είναι
για παράδειγμα μια πλατφόρμα παιχνιδοποίησης
(gamification) σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας που
εμπεριέχει πληροφορίες σχετικά με την καταναλισκόμενη
ενέργεια και προσφέρει τρισδιάστατη μοντελοποίηση του
χώρου. Η ελκυστικότητα αντικατοπτρίζεται σε αυτά, αλλά και
άλλα χαρακτηριστικά του στοιχείου της παιχνιδοποίησης.

Αποδεκτή
Η αποδεκτή ανακαίνιση έχει να κάνει με την προσέγγιση του
TripleA-reno η οποία έχει επίκεντρο το χρήστη και στοχεύει να
«βάλει μπρος τις μηχανές της ενεργειακής ανακαίνισης,
τοποθετώντας τον τελικό χρήστη στη θέση του οδηγού». Το
TripleA-reno θα συνδέει διαφορετικές ομάδες χρηστών
μεταξύ τους καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού του έργου
ώστε να διατηρήσει μια συνεχόμενη ροή επικοινωνίας μεταξύ
καταναλωτών, προγραμματιστών και άλλων ειδικών και να
εξασφαλίσει έναν ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό προϊόντων.

Οικονομικά
προσιτή
Οικονομικά προσιτή ανακαίνιση σημαίνει ότι με τη χρήση των
εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων TripleA-reno (δηλ. των
δυναμικών και των επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται
στο χρήστη), οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις
επιλογές τους και να λάβουν οικονομικά συνειδητές
αποφάσεις. Στο TripleA-reno αυτό αντικατοπτρίζεται στον
τρόπο σχεδιασμού του επιχειρηματικού μοντέλου, την
εξοικονόμηση κόστους για τον χρήστη και την ολιστική
προσέγγιση της ιδέας "χρήστης στο επίκεντρο".

Ανακαινίζοντας την
τους πολίτες της

Ευρώπη

για

Το TripleA-reno είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την
ΕΕ, το οποίο εκτείνεται από το Μάιο του 2018 μέχρι τον
Απρίλιο του 2021. Χτίζοντας στα αποτελέσματα
προηγούμενων έργων, το TripleA-reno επικεντρώνεται στις
απαιτήσεις των καταναλωτών και των τελικών χρηστών. Η
ομάδα του έργου εργάζεται για ποιοτικά καλύτερο και πιο
υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον για τους ένοικους των
σπιτιών και στοχεύει σε υψηλής απόδοσης ανακαινίσεις
σχεδόν μηδενικής ενέργειας.
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Χτίζοντας πάνω στα αποτελέσματα προηγούμενων
ευρωπαϊκών έργων, το TripleA-reno στοχεύει στην επίτευξη
ενός συνόλου συγκεκριμένων μετρήσιμων ποιοτικών στόχων.

Χρησιμοποιώντας
τεκμηριωμένες
επιδόσεις
που
διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων, έχει ως σκοπό να
προωθήσει εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων και
επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν ως επίκεντρο τους
καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες.

Βελτίωση των επιδόσεων της ριζικής ανακαίνισης μέσω
ενισχυμένου ποιοτικού ελέγχου, υποστηριζόμενου από
στοχοθετημένες δράσεις ΣΕΑ (Συνεχούς Επαγγελματικής
Ανάπτυξης) και κατάρτισης, που απευθύνεται σε ολόκληρη την
αλυσίδα αξίας με μία πολυτομεακή και διεθνούς χαρακτήρα
προσέγγιση.

Στόχοι
Παροχή στους καταναλωτές και στους τελικούς χρήστες
έργων ριζικής ανακαίνισης με ελκυστικές, κατανοητές και
εξατομικευμένες πληροφορίες των πραγματικών επιδόσεων
του κτιρίου.

Να επιδείξει τα οφέλη και τις τεκμηριωμένες λύσεις σε
πραγματικά έργα επίδειξης.

Να παρουσιάσει τα αποτελέσματα σε μια ευρύτερη
ευρωπαϊκή κλίμακα, μέσω των ευρωπαϊκών συνδέσμων και
ενώσεων που είναι εταίροι στο TripleA-reno.

