
To Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ως εταίρος του 
οριζόντιου έργου Interreg MED ‘Efficient Buildings’,  διοργανώνει Webinar με θέμα “Energy 
Renovation and Management of Public Buildings: Strategy and Planning”.  

To Webinar θα διεξαχθεί την Τετάρτη 02 Ιουνίου 2021, 12:00-13:30 (ώρα Ελλάδας). 

Ο στόχος του Webinar είναι να παρουσιαστούν μεθοδολογίες και εργαλεία, τα οποία 
μπορούν να υποστηρίξουν δημόσιους φορείς (Δήμους, Περιφέρειες κ.λπ.) στον σχεδιασμό, 
την υλοποίηση και παρακολούθηση σχεδίων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 
κτηριακού τους αποθέματος. 

Η ανακαίνιση κτηρίων αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, που προωθεί ένα «Κύμα Ανακαινίσεων» (Renovation Wave) για την 
επιτάχυνση της επίτευξης στρατηγικών στόχων της ΕΕ προς την ενεργειακή μετάβαση, 
καθώς και την ανάκαμψη μετά την πανδημία. Τα Δημόσια Κτήρια θεωρούνται τομέας 
ύψιστης σημασίας, καθώς μπορούν να έχουν υποδειγματικό ρόλο για το ευρύτερο κοινό 
και τον κατασκευαστικό κλάδο. Το προβλεπόμενο Κύμα Ανακαινίσεων συμπληρώνει και 
επεκτείνει τα όσα ήδη προβλέπονται από σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  

Η Οδηγία 2010/31/ΕΕ θεσπίζει την υποχρέωση για τα Κράτη Μέλη να καταρτίσουν 
μακροπρόθεσμα εθνικά σχέδια και στόχους για την ενεργοποίηση της ανακαίνισης κτηρίων 
στην κατεύθυνση των Κτηρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Παράλληλα, η 
Οδηγία 2012/27/ΕΕ καλεί τα Κράτη Μέλη μέσω των πολιτικών τους να: 

α) παροτρύνουν τους δημόσιους φορείς, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να 
καταρτίσουν και να εγκρίνουν Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης για τα κτήρια της 
αρμοδιότητάς τους, με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις εξοικονόμησης, ακολουθώντας 
τον υποδειγματικό ρόλο των κτηρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (στόχος η ετήσια 
ανακαίνιση του 3% του συνολικού εμβαδού κτηρίων >250m2), και  

β) να καθιερώσουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει 
ενεργειακούς ελέγχους, κατά την υλοποίηση του σχεδίου τους. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Webinar του έργου Efficient Buildings στοχεύει στην ενίσχυση 
της τεχνογνωσίας δημόσιων φορέων σχετικά με διαθέσιμες μεθοδολογίες και εργαλεία που 
μπορούν να δράσουν υποστηρικτικά στο στρατηγικό σχεδιασμό της ενεργειακής 
αναβάθμισης των κτηρίων.  

Το Webinar θα διεξαχθεί στα Αγγλικά και απευθύνεται σε στελέχη δημόσιων φορέων των 
χωρών της Μεσογείου (τοπικές και περιφερειακές αρχές, εθνικές αρχές, πανεπιστήμια κ.ά.), 
που εμπλέκονται στην κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης των 
κτηρίων τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή στον ακόλουθο 
σύνδεσμο:  

https://zoom.us/meeting/register/tJwtcO6qqD8sHdIpuZEnsX-tTr3osBvV6z-0 

Για το αναλυτικό Πρόγραμμα δείτε : 

https://efficient-buildings.interreg-
med.eu/index.php?id=1392&no_cache=1&tx_news_pi1%5Bnews%5D=9955&tx_news_pi1%5
Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b7516340deec9c7704ebf
ea7f2420484 
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