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Πικέρµι, 13 Μαΐου 2013  

 
 

Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ, στο 
πλαίσιο του Έργου REGEOCITIES, διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα: 
 
«Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας – Τεχνολογία αιχµής για το παρόν 

και το µέλλον» 
 
Το έργο REGEOCITIES του προγράµµατος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη, 
επικεντρώνεται στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για 
τις ΑΠΕ για το 2020 και υλοποιείται από χώρες µε φιλόδοξους στόχους όσον 
αφορά τη διάδοση των συστηµάτων γεωθερµίας και των Γεωθερµικών 
Αντλιών Θερµότητας (ΓΑΘ), µέσω της αναγνώρισης και της άρσης των µη - 
τεχνικών, διοικητικών και κανονιστικών εµποδίων σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο. 
 

Η ηµερίδα θα λάβει χώρα στο Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. 
Γεωργίου Β’ 17-19) στις 22 Μαΐου 2013 στις 9:30πµ.  

 
Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν τα 
παρακάτω επιµέρους θέµατα: 
 

• Παρουσίαση του προγράµµατος REGEOCITIES/Σύνδεση µε 
τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τις ΑΠΕ το 
2020 

• Συστήµατα γεωθερµίας και γεωθερµικές αντλίες θερµότητας/ 
Κοινωνικά, οικονοµικά, περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση 
τους 

• Εναλλακτικές λύσεις θέρµανσης & δροσισµού στα δηµοτικά 
κτίρια µε συστήµατα γεωθερµίας 

• Νοµοθετικό & αδειοδοτικό πλαίσιο για ΓΑΘ και συστήµατα 
γεωθερµίας 

• Ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασµό 
της περιόδου 2014-2020/ Ο ρόλος των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας 

• Ο ρόλος των δήµων στην προώθηση των συστηµάτων ΑΠΕ 
στο πλαίσιο της Νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 

• Ενσωµάτωση συστηµάτων γεωθερµίας στο αστικό 
περιβάλλον/ Επιπτώσεις στις υποδοµές και τα υπόγεια δίκτυα 



 

• Ευρωπαϊκά παραδείγµατα πλαισίου εφαρµογής – µοντέλο 
Στοκχόλµης/ Στατιστικά στοιχεία των εγκατεστηµένων 
συστηµάτων γεωθερµίας 
 

 
Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, διοικητικούς υπαλλήλους εµπλεκόµενους σε προγράµµατα και 
αδειοδότηση τεχνικών έργων, τεχνικό προσωπικό ∆ήµων και Περιφερειών 
(µηχανικούς, γεωλόγους και λοιπούς υπαλλήλους ειδικούς σε θέµατα 
τεχνολογίας και αξιολόγησης προτάσεων ιδιωτικών έργων Α.Π.Ε).  
 
Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη, ενώ θα τηρηθεί αυστηρή σειρά 
προτεραιότητας µέχρι τη συµπλήρωση του µέγιστου αριθµού ατόµων.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο ΚΑΠΕ:  
 
κα Ν. Θεοδωράκου τηλ. 210 6607416, φαξ: 210 6603301, e-mail: 
ntheod@cres.gr  
κος Α. Γκούµας, τηλ.: 210 6607424, φαξ: 210 6603301, e-mail: 
agoumas@cres.gr  
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