
 
 

Ανακοίνωση Webinar 
 

Διαδικτυακοί κόμβοι ενεργειακής αναβάθμισης: Μεγιστοποιώντας τη χρήση και σημασία 
των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στην Ευρώπη 

 
 
Οι προκλήσεις γύρω από την αναβάθμιση των αστικών κέντρων, ιδίως εκείνες που 
αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών – κτιρίων, είναι αντικείμενο διαλόγου στην ΕΕ εδώ 
και πολλά χρόνια. 
 
Πώς να ενθαρρύνετε τις δραστηριότητες ενεργειακής αναβάθμισης; Μπορεί το 
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατοικίας (ΠΕΑ) να βοηθήσει; Πώς να προωθηθούν οι 
πληροφορίες του ΠΕΑ και να υποστηριχθεί η διαδικασία λήψης μιας απόφασης για την 
ενεργειακή ανακαίνιση του κτιρίου; Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι 
στη λήψη αποφάσεων για την υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης; 
 
Το έργο Request2Action - R2A αντιμετώπισε τα ζητήματα αυτά μέσω της ανάπτυξης και  
λειτουργίας κόμβων (HUBs) ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στις συμμετέχουσες χώρες. Οι 
εμπειρίες που συγκεντρώθηκαν και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν θα συζητηθούν στο τελικό 
διαδικτυακό σεμινάριο που θα εμπλουτίσει τη συζήτηση σχετικά με τις στρατηγικές 
δέσμευσης της αγοράς για την αναβάθμιση των αστικών περιοχών. Οι εταίροι που είναι 
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και διαχείριση των HUBs είναι οι κύριοι ομιλητές, οι οποίοι θα 
μοιραστούν την εμπειρία τους για αυτές τις καινοτόμες πλατφόρμες. Είναι εκπρόσωποι 
εθνικών ενεργειακών κέντρων - τα οποία συνήθως είναι και υπεύθυνα για τη διαχείριση του 
εθνικού συστήματος καταγραφής των ΠΕΑ - που θα μοιραστούν τις ανησυχίες και το όραμά 
τους σε αυτή την αγορά, δεδομένου του επιπέδου γνώσεων που διαθέτουν σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 
 
Οι ομάδες-στόχοι του webinar είναι οι επαγγελματίες στον τομέα της ενεργειακής 
αναβάθμισης κτιρίων, οι επαγγελματικές ενώσεις που μπορούν να επωφεληθούν από τους 
κόμβους (HUBs) αλλά και οι δημόσιοι φορείς λήψης αποφάσεων που μπορούν να 
ενθαρρύνουν την αναπαραγωγή αυτών των κόμβων αναβάθμισης – HUBs, σε άλλες 
γεωγραφικές περιοχές. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου, ώρα 12:00’ - 13:30’, θα 
προεδρεύεται από την ομάδα του έργου R2A, εκπροσωπούμενη από τον συντονιστή του 
έργου Energy Saving Trust - EST, ο οποίος θα είναι ο συντονιστής της εκδήλωσης. 
 
Η συμμετοχή στο webinar είναι δωρεάν κατά την εγγραφή σας στο: 
Https://attendee.gotowebinar.com/register/8307365984452967681 
 
Αφού εγγραφείτε, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης το 
οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο webinar. 
 
Η γλώσσα του webinar είναι η Αγγλική. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8307365984452967681


Το έργο Request2Action είναι μια ευρωπαϊκή συνεργασία, η οποία υποστηρίζεται από το 
πρόγραμμα Intelligent Energy Europe, από εννέα μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που 
εργάζονται από κοινού για να βελτιώσουν τη χρήση των δεδομένων ενεργειακής απόδοσης 
της ΕΕ. Ενημερωθείτε από τους εταίρους του Request2Action σχετικά με το έργο, την 
ευρωπαϊκή πολιτική για την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων, τους νέους διαύλους 
δράσης και τα εργαλεία ανακαίνισης που αναπτύχθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, 
την Ιταλία, το Βέλγιο, την Αυστρία και την Πορτογαλία. 
 
Ελάτε μαζί μας και λάβετε τα εργαλεία για την άμεση αναβάθμιση των πόλεων και γίνετε 
συνεργοί στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων! 
 


