
    

 

 

   

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΗΜΕΡΙΔΑ-OPEN DAY 

Έογα Αειθόοξρ Εμέογειαπ ζηξ Δημόζιξ Τξμέα και η εμπειοία ηωμ ΟΤΑ από 

ηξ Σςεδιαζμό ζηημ Υλξπξίηζη    

Παοαζκερή 14 Οκηωβοίξρ 2016 

Ξεμοδοχείο Crowne Plaza Athens City Centre 

Μιχαλακοπούλου 50 Αθήμα 
 

Τξ Κέμηοξ Αμαμεώζιμωμ Πηγώμ και Ενξικξμόμηζηπ Εμέογειαπ (ΚΑΠΕ), διξογαμώμει ηημ Παραζκευή 14 

Οκηωβρίου 2016, ζηξ νεμξδξςείξ Crowne Plaza Athens City Centre ζηημ Αθήμα, εμημεοωηική ημεοίδα με 

θέμα: “Έογα Αειθόοξρ Εμέογειαπ ζηξ Δημόζιξ Τξμέα και η εμπειοία ηωμ ΟΤΑ από ηξ Σςεδιαζμό ζηημ 

Υλξπξίηζη”, ζηξ πλαίζιξ ηωμ εροωπαϊκώμ έογωμ Republic_ZEB , Mayors in Action και 50000&1 SEAPs.  

Τξ έογξ RePublic_ZEB με ηίηλξ “Refurbishment of the Public building stock towards nZEB” είμαι έμα 

κξιμξηικό έογξ, ηξ ξπξίξ θέομει ζε επαθή εηαίοξρπ από ηιπ ςώοεπ ηηπ Νξηιξαμαηξλικήπ Εροώπηπ για ηημ 

αμάπηρνη και ποξώθηζη εογαλείωμ για ηημ εμεογειακή αμακαίμιζη ηωμ κηιοίωμ ζε Κηίοια Σςεδόμ Μηδεμικήπ 

Καηαμάλωζηπ Εμέογειαπ (nZEB). Οι βαζικέπ δοάζειπ ηξρ έογξρ είμαι η επιλξγή ςαοακηηοιζηικώμ 

παοαδειγμάηωμ για κάθε καηηγξοία δημξζίωμ κηιοίωμ,  η ζργκοιηική ανιξλόγηζη ηηπ ρθιζηάμεμηπ εμεογειακήπ 

καηάζηαζηπ ηξρπ, καθώπ και ξ ποξζδιξοιζμόπ ηωμ πιξ απξδξηικώμ και ηαρηόςοξμα ξικξμξμικά βιώζιμωμ 

λύζεωμ, για ηημ ελαςιζηξπξίηζη ηηπ εμεογειακήπ καηαμάλωζηπ και ηη μέγιζηη δρμαηή μείωζη εκπξμπώμ 

διξνειδίξρ ηξρ άμθοακα (CO2), ζε κάθε ζρμμεηέςξρζα ςώοα. Παοάλληλα, καθ' όλη ηη διάοκεια ηξρ έογξρ, 

απαιηείηαι η ζρμεογαζία ηωμ άμεζα εμπλεκόμεμωμ θξοέωμ (ηξρ κλάδξρ καηαζκερώμ ηωμ δημόζιωμ κηιοίωμ) 

και ηωμ αομόδιωμ αοςώμ.  

Τξ εροωπαϊκό έογξ Mayors in Action με ηίηλξ “ Empowering Supporting Structures of the Covenant of 

MAYORS to assist Local Authorities IN implementing and monitoring their Sustainable Energy ACTION 

Plan”, εμδρμαμώμει ηξρπ Σρμηξμιζηέπ και ηξρπ Υπξζηηοικηέπ ηξρ Σρμθώμξρ ηωμ Δημάοςωμ ώζηε μα παοέςξρμ 

ζηοαηηγική καθξδήγηζη ζηξρπ Δήμξρπ ζηημ εθαομξγή και ζηημ παοακξλξύθηζη ηξρ ΣΔΑΕ ηξρπ. 

Τξ έργο 50000&1 SEAPs με ηίηλξ “Supporting Local Authorities in the development and integration of 

SEAPs with Energy Management Systems according to ISO 50001” έςει ωπ ζηόςξ ηημ ρπξζηήοινη ηωμ 

Δημξηικώμ Αοςώμ ζηημ εθαομξγή Σρζηήμαηξπ Εμεογειακήπ Διαςείοιζηπ, και ζργκεκοιμέμα ηημ πιζηξπξίηζή 

ηξρπ με ηξ ποόηρπξ ISO50001, παοάλληλα με ηημ αμάπηρνη ηωμ Σςεδίωμ Δοάζηπ Αειθόοξρ Εμέογειαπ πξρ 

ρπξβάλλξρμ ζηξ πλαίζιξ ηηπ ζρμμεηξςήπ ηξρπ ζηξ Σύμθωμξ ηωμ Δημάοςωμ. 

http://www.cres.gr/kape/index_gr.htm
http://www.building-request.eu/info/request-project


    

 

 

   

Η ημεοίδα απερθύμεηαι ζε εκποξζώπξρπ ηωμ εθμικώμ αοςώμ και ηηπ Τξπικήπ Αρηξδιξίκηζηπ, καθώπ και ζε  

θξοείπ ηηπ αγξοάπ πξρ δοαζηηοιξπξιξύμηαι ζηξμ ηξμέα ηηπ εμεογειακήπ αμαβάθμιζηπ ηωμ κηιοίωμ. Σηόςξπ 

είμαι η ποαγμαηική ζρμμεηξςή ηωμ Αοςώμ ζηημ διαδικαζία αμαβάθμιζηπ δημόζιωμ κηιοίωμ, η αμηιμεηώπιζη 

καμξμιζηικώμ εμπξδίωμ και η ρπξζηήοινη ηξρ Καμξμιζμξύ Εμεογειακήπ Απόδξζηπ Κηιοίωμ, η ποξώθηζη ηωμ 

εθμικώμ ζςεδίωμ και ηωμ ζςεδίωμ δοάζηπ για ηημ αμακαίμιζη δημόζιωμ κηιοίωμ, καθώπ και η αμηαλλαγή 

εμπειοίαπ ζςεηικά με έογα και διαδικαζίεπ πξρ αθξοξύμ ηη ζρμμεηξςή ηωμ Δήμωμ ζηξ Σύμθωμξ ηωμ 

Δημάοςωμ και, ειδικόηεοα η ρπξζηήοινη ηωμ Τξπικώμ Αοςώμ ζηξ ζςεδιαζμό και ζηημ ρλξπξίηζη δοάζεωμ 

ζηημ καηεύθρμζη ηηπ ενξικξμόμηζηπ εμέογειαπ και ηηπ επίηερνηπ ηωμ ζηόςωμ ηξρπ για ηημ εμέογεια και ηξ 

κλίμα, με ξικξμξμικά απξδξηικό ηοόπξ.  

Η είζξδξπ ζηημ ημεοίδα είμαι ελεύθεοη αλλά απαιηείηαι εγγοαθή μέζω ηηπ ηλεκηοξμικήπ θόομαπ ζρμμεηξςήπ 

https://goo.gl/forms/iGxXhyfvX66NkGRG2 ή ζηξ e-mail: mzahar@cres.gr μέςοι ηημ Τεηάρηη 12 

Οκηωβρίου 2016. Πεοιζζόηεοεπ πληοξθξοίεπ: κα. Ζαςαοξπξύλξρ Μαοία (mzahar@cres.gr, 210 6603251). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/iGxXhyfvX66NkGRG2
mailto:mzahar@cres.gr
mailto:mzahar@cres.gr

