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Αναζήτηση 

4 Απριλίου 2019

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 την Παρασκευή στο Ηράκλειο και θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί 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

Ημερίδα Ενημέρωσης και Κεφαλαιοποίησης ευρωπαϊκών έργων για
την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων



Facebook Twitter Messenger Περισσότερα...

Κρήτη: 25χρονος έφυγε
από τη ζωή μέσα στο
νοσοκομείο
21 Αυγούστου 2019

Εξαφανίστηκε γυναίκα
στο Ηράκλειο
23 Αυγούστου 2019

Ο Αυγενάκης πάει σε
ποδοσφαιρικούς
αγώνες και…
αποζημιώνεται
οικονομικά, με δική του
υπογραφή! (έγγραφο)
22 Αυγούστου 2019

Έφυγε από τη ζωή η
Ανδριάνα, το κορίτσι
που έζησε σχεδόν σε
όλη της τη ζωή στο
κλουβί
25 Αυγούστου 2019

Κρήτη: Τροχαίο με
σύγκρουση βαν και
αυτοκινήτου – Στο

Δημοφιλή
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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.

ΚΡΗΤΗ  

δημόσια κτίρια, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΗΜΕΡΙΔΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Κρήτη: 25χρονος έφυγε από τη ζωή μέσα στο νοσοκομείο
21 Αυγούστου 2019

Εξαφανίστηκε γυναίκα στο Ηράκλειο
23 Αυγούστου 2019

Ο Αυγενάκης πάει σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και… αποζημιώνεται οικονομικά, με
δική του υπογραφή! (έγγραφο)
22 Αυγούστου 2019

Έφυγε από τη ζωή η Ανδριάνα, το κορίτσι που έζησε σχεδόν σε όλη της τη ζωή στο
κλουβί
25 Αυγούστου 2019

Κρήτη: Τροχαίο με σύγκρουση βαν και αυτοκινήτου – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας
(φωτο)
23 Αυγούστου 2019

«Δεν αντέχουμε πια να μαζεύουμε νεκρούς από τους δρόμους και να νοσηλεύουμε
σακατεμένα αγόρια και κορίτσια»
24 Αυγούστου 2019

Νεκρός στη θάλασσα γνωστός γιατρός και ιδιοκτήτης κλινικών
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νοσοκομείο ένας
άνδρας (φωτο)
23 Αυγούστου 2019

«Δεν αντέχουμε πια να
μαζεύουμε νεκρούς από
τους δρόμους και να
νοσηλεύουμε
σακατεμένα αγόρια και
κορίτσια»
24 Αυγούστου 2019

Νεκρός στη θάλασσα
γνωστός γιατρός και
ιδιοκτήτης κλινικών
21 Αυγούστου 2019

Κρήτη: Νεκρή στο
δρόμο βρέθηκε γυναίκα
από το Ηράκλειο
26 Αυγούστου 2019

Κτηνωδία στην Κρήτη:
Διεστραμμένος έσφαξε
γάτες και τις έβαλε στο
δρόμο
22 Αυγούστου 2019

Πατέρας δύο μικρών
κοριτσιών το θύμα του
διπλού φονικού για μια
θέση πάρκινγκ
23 Αυγούστου 2019
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 27 Αυγούστου 2019

Το αμαρτωλό παρελθόν
του ΚΕΕΛΠΝΟ
επιστρέφει μέσω του
γραφείου του
Γεωργιάδη!

 27 Αυγούστου 2019

Παραστάσεις με θεατές
τους κυρ Παντελήδες…

 27 Αυγούστου 2019

Ηράκλειο, η νεκρή πόλη
της σιωπής και των
ερειπίων…

 26 Αυγούστου 2019

Ευ. Τσακαλώτος:
Πλήρως
προετοιμασμένη ήδη
από τον ΣΥΡΙΖΑ η
πλήρης άρση των
capital controls

 26 Αυγούστου 2019

Παιχνίδι τακτικής της
κυβέρνησης
Μητσοτάκη γύρω από
την κατάργηση της
απλής αναλογικής

 24 Αυγούστου 2019

Υποδομές και
επενδύσεις 7 δισ. €
στην Κρήτη από την
κυβέρνηση Τσίπρα- Η
ΝΔ άρχισε το ξήλωμα
από τον ΒΟΑΚ

 27 Αυγούστου 2019

Στην δημοσιότητα τα
αποτελέσματα των
Πανελλαδικών –
Καθοδικά κινούνται οι
βάσεις

 27 Αυγούστου 2019

Ηράκλειο: Τον βρήκαν
χτυπημένο στον δρόμο

 27 Αυγούστου 2019

Πολίτες: Μετά από 47
νεκρούς στους
δρόμους, συνεχίζουμε
τα ίδια…

 26 Αυγούστου 2019

Νέα αυτοκτονία
συγκλονίζει την Κρήτη

 26 Αυγούστου 2019

Αίσιο τέλος: Η στιγμή
του εντοπισμού του
ηλικιωμένου που είχε
εξαφανιστεί στο
Ηράκλειο (Βίντεο)

 26 Αυγούστου 2019

Συναντώνται τα
κορίτσια που
αποφοίτησαν το 1979
από το Β’ Θηλέων
Ηρακλείου

 26 Αυγούστου 2019

Δυτικά της Κρήτης το
ιρανικό τάνκερ που
βρίσκεται στο
επίκεντρο
αντιπαράθεσης
ανάμεσα σε
Ουάσινγκτον και
Τεχεράνη

 26 Αυγούστου 2019

Η κόρη του
Αντιπροέδρου του ΣτΕ
διορίστηκε στην
Επιτροπή
Ανταγωνισμού –
Αντίδραση Β. Θάνου και
Δ. Παπαδημούλη

 26 Αυγούστου 2019

Ορκίστηκε το νέο
δημοτικό συμβούλιο
Ηρακλείου (Φωτο)

21 Αυγούστου 2019

Κρήτη: Νεκρή στο δρόμο βρέθηκε γυναίκα από το Ηράκλειο
26 Αυγούστου 2019

Κτηνωδία στην Κρήτη: Διεστραμμένος έσφαξε γάτες και τις έβαλε στο δρόμο
22 Αυγούστου 2019

Πατέρας δύο μικρών κοριτσιών το θύμα του διπλού φονικού για μια θέση πάρκινγκ
23 Αυγούστου 2019

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

  

  

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

  

  

  


https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/to-amartolo-parelthon-toy-keelpno-epis/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/to-amartolo-parelthon-toy-keelpno-epis/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/parastaseis-me-theates-toys-kyr-pantel/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/parastaseis-me-theates-toys-kyr-pantel/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/iraklio-nekri-poli-tis-siopis-ke-ton-eripion-2/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/iraklio-nekri-poli-tis-siopis-ke-ton-eripion-2/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/ey-tsakalotos-pliros-proetoimasmeni/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/ey-tsakalotos-pliros-proetoimasmeni/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/paichnidi-taktikis-tis-kyvernisis-mit/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/paichnidi-taktikis-tis-kyvernisis-mit/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/24/ypodomes-kai-ependyseis-7-dis-e-stin-kri/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/24/ypodomes-kai-ependyseis-7-dis-e-stin-kri/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/24/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/stin-dimosiotita-ta-apotelesmata-ton/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/stin-dimosiotita-ta-apotelesmata-ton/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/irakleio-ton-vrikan-chtypimeno-ston-dr/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/irakleio-ton-vrikan-chtypimeno-ston-dr/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/polites-meta-apo-47-nekroys-stoys-dromo/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/polites-meta-apo-47-nekroys-stoys-dromo/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/27/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/nea-aytoktonia-stin-kriti-2/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/nea-aytoktonia-stin-kriti-2/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/aisiotelos-stin-ypothesi-exafanisis-t/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/aisiotelos-stin-ypothesi-exafanisis-t/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/synantontai-ta-koritsia-poy-apofoiti/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/synantontai-ta-koritsia-poy-apofoiti/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/dytika-tis-kritis-to-iraniko-tanker-po/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/dytika-tis-kritis-to-iraniko-tanker-po/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/i-kori-toy-antiproedroy-toy-ste-dioris/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/i-kori-toy-antiproedroy-toy-ste-dioris/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/orkizetai-to-neo-dimotiko-symvoylio-i/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/orkizetai-to-neo-dimotiko-symvoylio-i/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/21/nekros-sti-thalassa-gnostos-giatros-ka/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/21/nekros-sti-thalassa-gnostos-giatros-ka/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/kriti-nekri-sto-dromo-vrethike-gynaika/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/26/kriti-nekri-sto-dromo-vrethike-gynaika/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/22/ktinodia-stin-kriti-diestrammenos-es/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/22/ktinodia-stin-kriti-diestrammenos-es/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/23/%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b1-%cf%84/
https://www.candiadoc.gr/2019/08/23/%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b1-%cf%84/
https://www.candiadoc.gr/category/candiadoc-promo/
https://www.candiadoc.gr/category/topnews/


Γίνετε, εσείς οι πολίτες, έστω για λίγο, ο
δημοσιογράφος ή ο σχολιαστής για κάποιο
πρόβλημα που εσείς εντοπίζετε.
Στείλτε μας mail στo polites@candiadoc.gr
Εφόσον επιθυμείτε, δε θα
δημοσιοποιούνται τα στοιχεία σας, τα
οποία όμως θα πρέπει να είναι γνωστά στο
CandiaDoc.gr

Όλες οι ειδήσεις
ΚΡΗΤΗ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΣΤΗΛΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΟΛΙΤΕΣ
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ΕΛΛΑΔΑ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΥΓΕΙΑ
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα Επικοινωνίας

Γενικό email επικοινωνίας:     
info@candiadoc.gr

Δελτία τύπου, Ανακοινώσεις:
press@candiadoc.gr

Για τη στήλη των πολιτών
polites@candiadoc.gr

Διαφήμιση:

marketing@candiadoc.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6942776285
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