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Best City AWARDS 2023
Green City - Κτίρια - Εκπαιδευτικές Δομές

Η μελέτη για την Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και την βιοκλιματική ανάπλαση του προαυλίου του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Καναλλακίου Δήμου Πάργας, μια πρωτοβουλία της εταιρίας συμβούλων ΑΜΒΙΟ Α.Ε. σε συνεργασία με την 
διευθύντρια του σχολείου, κα Ελένη Κολιοφώτη,  αποτέλεσε αντικείμενο βράβευσης των φετινών βραβείων Best City Awards, 
ενός θεσμού που από το 2016 αναδεικνύει και επιβραβεύει πόλεις με καινοτόμες ιδέες που προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής 
στους πολίτες τους.

Η μελέτη περιγράφει όλες εκείνες τις παρεμβάσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν στο σχολείο πλήρη ενεργειακή αυτονομία αλλά 
και ένα σύγχρονο περιβάλλον, προσβάσιμο από όλα τα παιδιά, συμβάλλοντας στη διαμόφωση ενός βιωματικού πεδίου 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και δημιουργικής δραστηριότητας.

Σε ότι αφορά το κτίριο η γενική στρατηγική που διέπει τις επεμβάσεις στοχεύει στη μείωση του ενεργειακού και ανθρακικού 
αποτυπώματος, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, και κατ΄επέκταση στη μείωση κόστους λειτουργίας, καθώς και στην 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μαθητών και κατοίκων.  
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Η κλιματική αλλαγή και οι καταστροφικές της συνέπειες σε ανθρωπογενή και φυσικά οικοσυστήματα οδηγούν σε ακραία 
καιρικά φαινόμενα και στην δημιουργία ενός μη υγειούς έως και επικίνδυνου περιβάλλοντος διαβίωσης. Η κτιριακή 
αναβάθμιση αποτελεί «κλειδί» για την Πράσινη Μετάβαση κι ως εκ τούτου  η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη έχουν 
θεσπίσει στρατηγικούς στόχους για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στο πλαίσιο της Πράσινης 
Συμφωνίας. Επιπλέον, η παγκόσμια οικονομία κλυδωνίζεται από την σφοδρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει λάβει ακόμα 
μεγαλύτερες διαστάσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο κτιριακός τομέας στην Ευρώπη είναι υπεύθυνος περίπου για το 
43% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας ενώ στη χώρα μας περίπου 55% του κτιριακού αποθέματος δεν φέρει 
καμία θερμομόνωση. 

Επομένως, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, ειδικά των δημόσιων κτιρίων, αποτελεί μέρος της 
ολιστικής προσέγγισης της Ε.Ε. για την βιώσιμη ανάπτυξη και της Ελλάδας με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το 2030. Μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων θα επέλθει σημαντική μείωση της 
ενεργειακής τους δαπάνης, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν πόροι που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ποιοτική 
αναβάθμιση της εκπαίδευσης. 

Σε αυτή την κατεύθυνση οι τεχνικές παρεμβάσεις που προδιαγράφονται για το κτίριο του σχολείου βασισμένες σε 
σύγχρονα υπολογιστικά προγράμματα και μοντέλα προσομοίωσης αποσκοπούν, ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης, σε 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από 30% μέχρι και στην πλήρη ενεργειακή αυτονομία. Τέτοιες παρεμβάσεις είναι η 
εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης, σύγχρονων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, σκιάστρων, η αναβάθμιση του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, η αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος 
θέρμανσης και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ. 

Αντιστοίχως η γενική στρατηγική που διέπει τον ανασχεδιασμό του προαυλίου αγγίζει τέσσερις βασικές έννοιες: το 
περιβάλλον, την κοινότητα, την εκπαίδευση, την ενσωμάτωση. Το προαύλιο του σχολείου αποτελεί πολύτιμο στοιχείο 
για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Η έκταση, η αρχιτεκτονική του, τα στοιχεία και τα γνωρίσματα που 
διαθέτει, ο εξοπλισμός και η αισθητική του είναι ικανά να έχουν σημαντική επίδραση στα συναισθήματα, στην 
καθημερινότητα και στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας των μαθητών και του προσωπικού. (Malone & Tranter, 
2003). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μετατροπής του προαυλίου του 2ου Δημοτικού Καναλλακίου σε έναν κήπο 
μεσογειακής χλωρίδας με γωνιές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εξωτερικές αίθουσες διδασκαλίας, μέσω κατάλληλων 
αθλητικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παιχνιδιού και  μέσω της χρήσης των κατάλληλων υλικών τόσο για τις 
επιστρώσεις των δαπέδων όσο και για τον εξοπλισμό που εξασφαλίζει την οπτική και θερμική άνεση και την 
προσβασιμότητα για τους μαθητές με κινητικά προβλήματα. Η επιλογή των επιμέρους χρήσεων βασίζεται στη μελέτη 
διεθνών προδιαγραφών, φορέων, παραδειγμάτων και βέλτιστων πρακτικών. Οι παρεμβάσεις αυτές προσφέρουν ένα 
αισθητηριακά πλούσιο περιβάλλον με ευκαιρίες άτυπης μάθησης μέσω του παιχνιδιού και καλλιεργούν την 
δημιουργικότητα, διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες έτοιμους να φροντίσουν και να υπερασπιστούν το περιβάλλον τους.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι στη σημερινή κοινωνία, οι τεχνικές και αστικές παρεμβάσεις, κάθε κλίμακας, οφείλουν να 
σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με γνώμονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα. Αυτό ευθυγραμμίζεται 
τόσο με τις ευρωπαϊκές και εθνικές κατευθυντήριες γραμμές όσο και με τις αξίες του διαγωνισμού των Best City Awards. 
Η προσέγγιση αυτή δεν βελτιώνει μόνο την ποιότητα ζωής της κοινότητας, αλλά προάγει και τη συνολική ευημερία και τη 
μακροπρόθεσμη προστασία του περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον. 
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Η κ. Ε. Κολιοφώτη µε τον κ. Φ. Πετρίδη AMBIO: The winning team!

Γενική άποψη του χώρου παρέµβασης Άποψη του προαύλιου χώρου

Άποψη της παιδικής χαράς Άποψη του γηπέδου καλαθοσφαίρισης


