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ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ – ΟΕΚ

Η ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων αποτελεί σήμερα αναγκαιότητα, καθώς

τεράστιες ποσότητες ενέργειας και ορυκτών καυσίμων ξοδεύονται από κτίρια χαμηλής

ενεργειακής απόδοσης, τα περισσότερα από τα οποία είναι κατοικίες,

κατασκευασμένες πριν από τη δεκαετία του ‘80.

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο Οργανισμός

Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), στο πλαίσιο του έργου “NIRSEPES-New Integrated

Renovation  Strategy  to  improve  Energy  PEformance  of  Social  housing”  -  Ευφυής

Ενέργεια για την Ευρώπη, διοργανώνουν στο ξενοδοχείο Athens Imperial (Αχιλλέως

και Μεγ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα), στις 4 Δεκεμβρίου 2007,

ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «Ενεργειακή Ανακαίνιση στην Κοινωνική

Κατοικία».

Στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας η ενεργειακή ανακαίνιση, πέραν των

οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών, παρέχει και μια σημαντική ευκαιρία για

βελτίωση των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης (μέσω της βελτίωσης της ποιότητας

ζωής μέσα στα κτίρια), σε μη προνομιούχες κατηγορίες πληθυσμού. Το κρίσιμο θέμα

σε αυτή την περίπτωση είναι η χρηματοδότηση του αρχικού κόστους,  καθώς οι

ιδιοκτήτες των κοινωνικών κατοικιών συχνά δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν:

� Θεσμικά, οργανωτικά και κοινωνικά θέματα, κατά τη διαδικασία ενεργειακής

ανακαίνισης στον τομέα της κατοικίας.

� Οικονομικά αποδοτικές τεχνικές λύσεις για την αναβάθμιση των συνθηκών και τη

μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στον τομέα της κατοικίας.

� Χρηματοδοτικές δυνατότητες και προοπτικές για την ενεργειακή ανακαίνιση

κτιρίων του οικιακού τομέα.



� Παραδείγματα από εφαρμογές, μελέτες και διαδικασίες ενεργειακής ανακαίνισης

εργατικών κατοικιών στην Ελλάδα, μέσω πρωτοβουλιών της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μηχανικούς και κατασκευαστές, Δήμους και δημόσιους

οργανισμούς, εταιρείες διαχείρισης και ανάπτυξης οικιστικών συνόλων,

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες), εταιρείες

ενεργειακών υπηρεσιών και ιδιοκτήτες κτιρίων. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο

ΚΑΠΕ: κα Δ. Μηναδάκη  τηλ. 210 6603311, fax 210 6603301-2, e-mail:

minadaki@cres.gr  ενώ πληροφορίες σχετικά με το έργο NIRSEPES διατίθενται στην

ιστοσελίδα http://www.nirsepes.eu/
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