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Ημερίφδα για την
ενεργειακή
αναβάθμιση
δημοσίων κτιρίων
Τα Έργα «REBUS-Renovation for Energy E�cient Buildings» και «SHERPA-Shared
Knowledge for Energy Renovation in Buildings by Public Administrations» θα
παρουσιαστούν στο πλαίσιο ημερίδας που θα γίνει σήμερα Παρασκευή στις 9 το
πρωί  στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο IBIS styles.

Η Ημερίδα επιδιώκει να παρουσιάσει στους δημόσιους φορείς της Κρήτης και στο
ευρύ κοινό την προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης για μια συντονισμένη
στρατηγική με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτιριακού
αποθέματος, προκειμένου να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι για την
Ενέργεια και το Κλίμα. Δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 40% της
κατανάλωσης ενέργειας πανευρωπαϊκά, μέσα από την υλοποίηση έργων, η
Περιφέρεια επιδιώκει να προσεγγίσει το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης από
όλες τις πλευρές, εστιάζοντας στα κτίρια του δημόσιου τομέα και να επωφεληθεί
από τις επιτυχημένες πρακτικές και εφαρμογές των άλλων ευρωπαϊκών
περιφερειών.

 

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα σημαντικότερα αποτελέσματα
των δύο έργων που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης στον τομέα της ενεργειακής
αποδοτικότητας των κτιρίων, και αναλυτικότερα:

– το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης του έργου REBUS, όπως κατατέθηκε στη
Διαχειριστική Αρχή σαν βοηθητικό document στην πρόσκληση του ΠΕΠ «Πρόσκληση
ΕΤΠΑ-37 : Δράση 4.c.1: Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια», βασιζόμενο
στις επιτυχημένες εφαρμογές άλλων ευρωπαϊκών περιφερειών.



– ο Οδικός Χάρτης για την ενεργειακή ανακαίνιση των Δημοσίων Κτιρίων της
Κρήτης του έργου SHERPA, που αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια για την
ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων της Κρήτης, με προτεινόμενα μέτρα
και παρεμβάσεις ανάλογα με την τυπολογία του κτιρίου και άλλα γενικά και
ενεργειακά κριτήρια, αναμενόμενη εξοικονόμηση σε ενέργεια και πόρους και
προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης των παρεμβάσεων αυτών.

– Ο Οδηγός Ενεργειακής Ανακαίνισης, που αποτελεί ένα βοηθητικό εγχειρίδιο για
τους δημόσιους φορείς προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επιτυχώς
έργα ανακαίνισης στα κτίριά τους. Περιλαμβάνει οδηγίες, βήματα και συμβουλές για
τη φάση της σχεδίασης, της υλοποίησης, της παρακολούθησης, καθώς και της
κατάρτισης των εμπλεκομένων δημοσίων υπαλλήλων.

Μοιράσου το άρθρο:

Κατερίνα Πολύζου

Facebook Twitter Google+ Pinterest

https://www.ert.gr/author/katpol/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ert.gr%2Fperifereiakoi-stathmoi%2Fchania%2Fimerida-enimerosis-kai-kefalaiopoiisis-eyropaikon-ergon-gia-tin-energeiaki-anavathmisi-dimosion-ktirion%2F&t=%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%86%CE%B4%CE%B1+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE+%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD+%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://twitter.com/intent/tweet?text=%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%86%CE%B4%CE%B1+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE+%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD+%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD&url=https%3A%2F%2Fwww.ert.gr%2Fperifereiakoi-stathmoi%2Fchania%2Fimerida-enimerosis-kai-kefalaiopoiisis-eyropaikon-ergon-gia-tin-energeiaki-anavathmisi-dimosion-ktirion%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.ert.gr%2Fperifereiakoi-stathmoi%2Fchania%2Fimerida-enimerosis-kai-kefalaiopoiisis-eyropaikon-ergon-gia-tin-energeiaki-anavathmisi-dimosion-ktirion%2F

