
 

 

 
 

Ανακοίνωση Σεμιναρίου 
 

Ενεργειακή Αποδοτικότητα και κόστος κατά την αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων σε μηδενικής 
ενεργειακής κατανάλωσης 

 
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 

15:30 - 19:00 
Έκθεση Climatherm 

 
 
To Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, διοργανώνει, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Έργου Republic ZEB, σεμινάριο με θέμα:  

 
Ενεργειακή Αποδοτικότητα και κόστος κατά την αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων σε μηδενικής 

ενεργειακής κατανάλωσης 
 
στην έκθεση CLIMATHERM, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, στις 15:30.  
 
Το Έργο Republic ZEB (http://www.republiczeb.org/), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, φέρνει σε επαφή εταίρους από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την ανάπτυξη και 
προώθηση δράσεων και εργαλείων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του δημόσιου τομέα σε κτίρια σχεδόν 
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB).  
 
Στόχος του σεμιναρίου είναι, αρχικά, να παρουσιάσει συνδυασμούς ενεργειακών λύσεων, που μπορούν 
να οδηγήσουν στη ριζική ανακαίνιση των ενεργοβόρων κτιρίων του δημόσιου τομέα σε nZEB. Στη 
συνέχεια, στοχεύει στη βέλτιστου κόστους αξιολόγηση των ενεργειακών λύσεων, μέσω συνεργασίας με 
εκπροσώπους του κατασκευαστικού κλάδου και επαγγελματίες εγκαταστάτες συστημάτων ενεργειακής 
αποδοτικότητας και ΑΠΕ. 
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων (επαγγελματικοί φορείς, κατασκευαστές, προμηθευτές και 
εγκαταστάτες).  
 
Η είσοδος στο σεμινάριο είναι ελεύθερη αλλά απαιτείται προεγγραφή μέχρι τη ∆ευτέρα 22 Φεβρουαρίου  
2016, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής που θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

  
 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου 
 

Ενεργειακή Αποδοτικότητα και κόστος κατά την αναβάθμιση κτιρίων του δημοσίου τομέα σε κτίρια 
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 

 
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 

Έκθεση Climatherm 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

15:30 - 16:00 Εγγραφές 

16:00 - 16:10 Χαιρετισμοί - Καλωσόρισμα 

16:10 - 16:30 

Η προοπτική των nZEB εντός του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων 

∆ημήτρης Αθανασίου, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

16:30 - 16:45  
Το Ευρωπαϊκό Έργο Republic ZEB: Σκοπός, ∆ομή, ∆ραστηριότητες 

Σφακιανάκη Κατερίνα, Τμήμα Μελετών Αναπτυξιακών Έργων, ΚΑΠΕ 

16:45 - 17:00 
∆ημοτικά κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 

Τζανακάκη Εύη, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ 

17:00 - 17:15 ∆ιάλειμμα - καφές 

17:15 - 18:00 

Οι συνδυασμοί των ενεργειακών λύσεων που οδηγούν σε κτίρια nZEB -  θέματα 
ενεργειακής αποδοτικότητας και κόστους   

Σφακιανάκη Κατερίνα, Τμήμα Μελετών Αναπτυξιακών Έργων, ΚΑΠΕ 

Μπολολιά Μαρία, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ 

18:00 - 19:00 Συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς 

19:00 Κλείσιμο Σεμιναρίου  

 
 
 


