
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο υιοθέτησης της κοινοτικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
στη χώρα μας και σύμφωνα με την πρόσφατη εφαρμογή του Κανονισμού για την Ενεργειακή 
Απόδοση των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), το ΚΑΠΕ, ως το εθνικό κέντρο για θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας, προχώρησε στην ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Διοίκησης στις εγκαταστάσεις 
του στο Πικέρμι. 

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στη θερμική βελτίωση του κτιριακού κελύφους και 
συμπεριλάμβαναν προσθήκη θερμομόνωσης στους εξωτερικούς τοίχους και στα δώματα και 
αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων. 

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του ΚΑΠΕ έγινε με το ολοκληρωμένο σύστημα 
KELYFOS και σε συνεργασία με τις εταιρείες Polykem, Dow, Isomat & Alumil, οι οποίες το 
ανέπτυξαν και χορήγησαν όλα τα απαραίτητα υλικά και συστήματα. Στόχος του έργου, που 
μπορεί να λειτουργήσει υποδειγματικά για τα κτίρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη 
χώρα μας, είναι η ανάδειξη των οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών που προκύπτουν 
από την εφαρμογή ώριμων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και της βελτίωσης 
των συνθηκών εργασίας.

Για την παρουσίαση των τεχνικών στοιχείων του έργου, των διαφορετικών σταδίων 
υλοποίησής του καθώς και των τελικών οφελών του, το ΚΑΠΕ και οι εταιρείες που ανέπτυξαν 
το σύστημα KELYFOS συνδιοργανώνουν
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Η εσπερίδα απευθύνεται σε μελετητές – κατασκευαστές, επενδυτές και στελέχη επιχειρήσεων 
του τριτογενούς τομέα. Επίσης, αφορά εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών, ενεργειακών 
φορέων, βιομηχανιών, ειδικούς σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας και ενώσεις επενδυτών 
ΑΠΕ, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α. 

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ελεύθερη, αλλά για λόγους καλής οργάνωσης 
παρακαλούμε αν ενδιαφέρεστε να την παρακολουθήσετε, να στείλετε συμπληρωμένη τη 
Φόρμα Εγγραφής έως την Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ,        
κα Ι. Δουνάκη, τηλ. 210 6603212, fax 210 6603302, e-mail: dounaki@cres.gr


