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Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
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Η διαδραστική
δικτυακή πύλη BUILD UP

buildup.eu

Για να λάβετε αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο σε άλλες γλώσσες:
buildup.eu/communicationstools

 Μια ευρέως αναγνωρισμένη πηγή για την 
ενεργειακή απόδοση στα κτίρια

 Εύχρηστη εύρεση και διάχυση πρακτικών 
πληροφοριών

 Προώθηση καινοτόμων διαδικτυακών 
υπηρεσιών

 Παροχή συνδέσμων σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο

 Εντελώς δωρεάν

 Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια - 
Ευρώπη

 Βρείτε πηγές                         
 Καταχωρήστε το υλικό σας                           
 Μοιραστείτε τεχνογνωσία…

Η ευρωπαϊκή πύλη για 
την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων
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Προτείνετε μια 
Κοινότητα!

Προτείνετε μια 
Είδηση!

Προτείνετε μια 
Εκδήλωση!

Προτείνετε ένα 
Έντυπο!

Προτείνετε έναν 
Σύνδεσμο!

Προτείνετε μια 
Εφαρμογή!

Προτείνετε ένα 
Εργαλείο!

Προτείνετε ένα πρόγραμμα
Εκπαίδευσης!

Προτείνετε ένα πρόγραμμα
Χρηματοδότησης!

http://youtu.be/aghJtABRQao

www.buildup.eu/communities

BUILDUP.eu Διαδραστικές λειτουργικές 
δυνατότητεςΗ διαδραστική διαδικτυακή πύλη BUILD UP παρέχει 

τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής του κτιριακού τομέα να 
μοιραστούν γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές για 
τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία 
κτιρίων. Ο στόχος είναι να υπάρξουν καλύτερα και 
πιο άνετα κτίρια, με βέλτιστα επίπεδα ενεργειακής 
απόδοσης και ενσωματωμένων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.

Περιεχόμενο υψηλής ποιότητας
 Διεξοδική κάλυψη της ενεργειακής απόδοσης 

στα κτίρια
 Βέλτιστες πρακτικές και μελέτες εφαρμογής
 Εκτεταμένες τεχνικές και νομοθετικές πηγές – 

σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
 Σύνδεσμοι προς  χρηματοδοτικά προγράμματα
 Πρόσβαση σε πληροφορίες για εκπαιδευτικά 

προγράμματα
 Αξιόπιστες καταχωρήσεις που υπόκεινται σε 

έγκριση πριν από τη δημοσίευσή τους
 Μηνιαία ενημερωτικά δελτία: τα καλύτερα 

καίρια άρθρα!

Πανευρωπαϊκή κάλυψη
 Στοχεύει στα Κράτη Μέλη της ΕΕ και περαιτέρω
 Διατίθεται σε 21 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Μια πλατφόρμα με επιρροή
 Ενεργή, εκτενής και τακτική αξιοποίηση από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη
 Αυξάνει την επίγνωση όλων των σχετικών με 

τον κτιριακό τομέα μερών ως προς το διαθέσιμο 
δυναμικό εξοικονόμησης 

 Διευκολύνει την υιοθέτηση βέλτιστων 
πρακτικών από την αγορά

 Προσφέρει προβολή και αξιοπιστία ανά την 
Ευρώπη

 Χρήσιμη και ελκυστική

Είναι η ΔΙΚΗ ΣΑΣ εμπειρία!

Μοιραστείτε τις γνώσεις σας:
 Ενημερώστε τις επαφές σας για ενδιαφέροντα άρθρα  
 Σχολιάστε υφιστάμενα άρθρα
 Αρχίστε μια συζήτηση μέσω του Blog
 Λάβετε μέρος στις εκδηλώσεις μας και τα διαδικτυακά 

σεμινάριά μας

Μάθετε από τους 
συναδέλφους σας 
και μοιραστείτε τις επιτυχίες σας με 
άλλους…
… ενταχθείτε στις Κοινότητες  
BUILD UP!
Τα εικονικά αυτά φόρουμ είναι το καλύτερο μέρος 
για να μοιραστείτε, να αξιολογήσετε, να συζητήσετε, 
να θέσετε ερωτήματα ή απλώς να ενημερώνεστε 
για  το πιο σχετικό υλικό και τις εξελίξεις σε ένα 
συγκεκριμένο πεδίο ενδιαφέροντος.

Στην πράξη: buildup.eu/communities

Ακολουθήστε τις 
πληροφορίες που 
πρέπει να γνωρίζετε απευθείας στο 
δικό σας ιστότοπο…
… ζητήστε την ενσωματωμένη 
σελίδα BUILD UP σας!
Ενδιαφέρεστε για τις βέλτιστες πρακτικές που 
παρουσιάζονται στον ιστότοπο www.buildup.eu; 
Διαβάστε επίκαιρο υλικό απευθείας στον δικό σας 
ιστότοπο, είναι πολύ εύκολο! Το περιεχόμενο της 
επιλογής σας συγχρονίζεται αυτομάτως.

Σε βίντεο: youtu.be/aghJtABRQao
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