
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: «ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 

ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ» 

Πικέρμι,  7 Δεκεμβρίου 2020 

Την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020, ώρες 11:00-12:00 (ΕΕΤ), θα διεξαχθεί 

διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ 

ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ». Η 

συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της οριζόντιας υποστηρικτικής δράσης του 

ΚΑΠΕ “Efficient Buildings” υπό το Πρόγραμμα Interreg MED, με στόχο έναν ουσιαστικό 

διάλογο γύρω από τον ρόλο των εθνικών Ενεργειακών Κέντρων στη διαμόρφωση 

εθνικών στρατηγικών για την ανακαίνιση των κτηρίων στις χώρες της Μεσογείου, με 

ιδιαίτερη έμφαση στα δημόσια κτήρια. 

Η παρούσα χρονική περίοδος είναι σημαντική για τη λήψη μέτρων πολιτικής και την 

ανάληψη επενδυτικών δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτήρια, καθώς το 

«Kύμα Aνακαινίσεων» (Renovation Wave) που ανακοίνωσε πρόσφατα η ΕΕ για την 

εξυπηρέτηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, θέτει υψηλούς στόχους στην 

ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, με τα σημερινά ποσοστά «ενεργειακής» 

ανακαίνισης να πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστούν σε μία δεκαετία, δηλαδή μέχρι 

το 2030. Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι, καθώς οι εθνικές κυβερνήσεις, μέσα στην 

πανδημική κρίση του κορωνοϊού, καλούνται να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν 

σημαντικά εθνικά προγράμματα για την ενεργειακή ανακαίνιση των κτηρίων, για τη 

δημιουργία χρηματοδοτικών μηχανισμών και εργαλείων και για τη μόχλευση 

κεφαλαίων προς αυτή την κατεύθυνση.  

Η συζήτηση θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: 

 Πώς θα ενσωματωθούν οι προκλήσεις για την ανακαίνιση των κτηρίων στα 

εθνικά σχέδια ανάκαμψης; 

 Πώς μπορούν τα εθνικά ενεργειακά κέντρα, ως σύμβουλοι της πολιτείας, να 

υποστηρίξουν πολιτικές για την επιτάχυνση των «ενεργειακών» 

ανακαινίσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο;  



 

 

 Πώς μπορούν οι εθνικές κυβερνήσεις να ανταλλάξουν τις γνώσεις και 

την εμπειρία τους;  

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι Ενεργειακών Κέντρων από 

την Ιταλία (ΕΝΕΑ), την Πορτογαλία (ADENE), τη Γαλλία (ADEME) και την Ελλάδα (ΚΑΠΕ). 

Η διαδικτυακή συζήτηση απευθύνεται σε εκπροσώπους δημόσιων τοπικών, 

περιφερειακών και εθνικών αρχών και σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον 

κτηριακό τομέα.   

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί στον 

παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-renovation-wave-seen-by-national-energy-

agencies-tickets-128255320115 

 

 

 

  

 


