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Το ΚΑΠΕ διοργάνωσε Διήμερη Επίσκεψη Εργασίας στο πλαίσιο του Έργου 

“Διακρατική συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και επίδοσης των κτιρίων”, TRACE (SEE/D/0170/2.4/X) 
 

Οι συμμετέχοντες στο έργο Ευρωπαϊκό Έργο TRACE “Διακρατική συνεργασία στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και επίδοσης των κτιρίων”, (εκπρόσωποι 

δήμων και περιφερειών, ευρωπαϊκών ενεργειακών  κέντρων και πανεπιστημίων) έλαβαν μέρος 

στη Διήμερη Επίσκεψη Εργασίας που διοργάνωσε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στις 24 και 26 Σεπτεμβρίου 2014.  

 

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου – 

Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, διοργάνωσε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο 

Λουτράκι εργαστήριο με αντικείμενο τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό, σε τοπικό 

επίπεδο και τις καλές πρακτικές εφαρμογής ενεργειακών παρεμβάσεων σε δημόσια κτίρια από 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο αντιδήμαρχος του Δήμου 

Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. Σ. Πέρρας, ενώ ο κ. Μ.  Παπαδημητρόπουλος 

μετέφερε χαιρετισμό του Δημάρχου κ. Γ. Γκιώνη, αναφερόμενος στα έργα που έχουν γίνει στην 

περιοχή και στο μελλοντικό σχεδιασμό του Δήμου σχετικά με την Αειφόρο Ενέργεια και την 

προστασία του Περιβάλλοντος. 

 

Στην ενεργειακή και περιβαλλοντική διάσταση, σκοπιμότητα και αναγκαιότητα τέτοιου είδους 

παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο και στην μακρόχρονη συνεργασία του ΚΑΠΕ με την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση αναφέρθηκε  ο κ. Κ. Σιούλας, ενώ η κα Α. Γιακουμή παρουσίασε τα μέχρι στιγμής 

αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου AIDA δίνοντας παραδείγματα δημόσιων κτιρίων σχεδόν 

μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Μετά από μία αναλυτική παρουσίαση του ενεργειακού 

σχεδιασμού και των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη από το μελετητή 

του έργου κ. Μ. Παπαδημητρόπουλο, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στους χώρους της, όπου 

συζητήθηκαν εκτενώς επιμέρους ζητήματα. Ακολούθησε επίσκεψη και ξενάγηση στις 

εγκαταστάσεις του Νέου Ιαματικού Spa Λουτρακίου, όπου έγινε ενημέρωση για τα συστήματα 

χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας που διαθέτει. 

 

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του 

ΚΑΠΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας οι επισκέπτες: 

• Ξεναγηθήκαν στο Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ) του ΚΑΠΕ, που βρίσκεται στο χώρο 

του επιδεικτικού Αιολικού Πάρκου στη περιοχή της Κερατέας και ενημερώθηκαν για 

τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας που μπορούν 

να εφαρμοστούν στον κτιριακό τομέα. 

• Ξεναγηθήκαν στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι και ειδικότερα στο Βιοκλιματικό 

Κτίριο του Κέντρου και το Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων. 

• Συμμετείχαν σε Εργαστήριο με παρουσιάσεις καλών πρακτικών από Ευρωπαϊκά Έργα στα 

οποία συμμετέχει το ΚΑΠΕ και σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την ενεργειακή 

απόδοση κτιρίων. 

 

Το έργο TRACE διεξάγεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας South East 

Europe και αποσκοπεί στην υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε 



περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να αναπτύξει και να διατηρήσει πολιτικές και 

μηχανισμούς για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων προς μία βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

 

Στη χώρα μας το έργο υλοποιείται από το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά (επικεφαλής 

εταίρος), ενώ η κοινοπραξία του TRACE αποτελείται από 13 εταίρους από τις χώρες Ελλάδα, 

Αλβανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Ιταλία, Κροατία, Ρουμανία, Σλοβενία. Η 

διάρκεια του έργου είναι 2 έτη (Νοέμβριος 2013 - Οκτώβριος 2014).  

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο TRACE οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν 

στο διαδικτυακό του τόπο http://www.see-trace.eu 

 

 
 

 
 

 


