
 

 

Ο κύριος στόχος του έργου H2020 re-MODULEES, στο οποίο μετέχει το ΚΑΠΕ, είναι η διαμόρφωση 
ενός πλαισίου ενεργοποίησης της αγοράς των ανακαινίσεων κατοικιών σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο. Μέσω προσήκουσας στρατηγικής, θα αξιοποιηθούν η τεχνογνωσία και τα σημαντικότερα 
αποτελέσματα που έχουν αποκτηθεί από προηγούμενα Ευρωπαϊκά έργα (κεφαλαιοποίηση) σε 
θέματα ενεργειακής ανακαίνισης κτηρίων, προκειμένου να επιτευχθεί η υιοθέτηση καινοτόμων και 
ευέλικτων πρακτικών ανακαίνισης από την ευρωπαϊκή αγορά. 

Για την υλοποίηση του έργου προβλέπεται η συγκρότηση Τοπικών Συμβουλευτικών Επιτροπών 
(Renovation Local Advisory Boards: re-LABs) σε επιλεχθείσες πιλοτικές περιοχές, με εκπροσώπους 
φορέων που εμπλέκονται στην ενεργειακή ανακαίνιση κτηρίων. Στην Ελλάδα, η επιλεχθείσα 
πιλοτική περιοχή είναι ο Δήμος Βύρωνα. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο συναντήσεις της Τοπικής 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση, στις 26 Απριλίου 2021, 
συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Βύρωνα, επαγγελματίες παροχής προϊόντων στον τομέα της 
ενεργειακής ανακαίνισης και οικονομικοί φορείς. Μετά τη γνωριμία των μελών της Επιτροπής, 
ακολούθησε η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του έργου και συζητήθηκε ο ρόλος των μελών στη 
διαδικασία της ενεργειακής ανακαίνισης κτηρίων, καθώς και οι προκλήσεις, τα εμπόδια και οι 
δυνατότητες βελτίωσης αυτής.  

Η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2022 με τη συμμετοχή και 
νέων μελών από φορείς παροχής προϊόντων στον τομέα της ενεργειακής ανακαίνισης. Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης έγινε παρουσίαση της προόδου των εργασιών του έργου re-MODULEES, 
των τυπολογιών κτηρίων κατοικιών του Δήμου Βύρωνα, όπως έχουν καταγραφεί στο έργο, και 
διαφόρων εργαλείων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ενεργειακής ανακαίνισης και 
συζητήθηκαν τα στάδια υλοποίησης μιας ενεργειακής ανακαίνισης. Ακολούθως, παρουσιάστηκε η 
πρώτη έκδοση της ψηφιακής πλατφόρμας που αναπτύσσεται από το έργο re-MODULEES, η οποία 
θα παρέχει – μεταξύ άλλων – στοιχεία και πληροφορίες για λύσεις/προτάσεις ενεργειακής 
ανακαίνισης και καταγράφηκαν οι απόψεις των μελών για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της, με 
βάση τις ανάγκες και προσδοκίες του πληθυσμού στόχου και της αγοράς του κτηριακού τομέα.   

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα του έργου: https://re-modulees.eu/  

https://re-modulees.eu/
https://re-modulees.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


