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Σεμινάριο της Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και
τα παθητικά κτίρια
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Παρουσίαση
βιβλίων του
Σφακιανού...

KΡΗΤΗ

Πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο το σεμινάριο με τίτλο «Η τεχνική επαγγελματική

εκπαίδευση αρωγός στη διάχυση της γνώσης βασικές αρχές σχεδιασμού

παθητικών κτιρίων και κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης»

που διοργάνωσε το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Ρεθύμνου με την υποστήριξη της

Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ρεθύμνου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης

Εκπαίδευσης Κρήτης και του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Κρήτης.

Έγιναν παρουσιάσεις που αφορούσαν στη σημασία της Τεχνικής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και ειδικότερα των αποφοίτων του Τομέα Δομικών Έργων,

Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και δομημένου περιβάλλοντος από την κ. Ε. Λεοντάκη

ενώ ο κος Παλαντζάς αναλυτικά αναφέρθηκε στο πρότυπο του Παθητικού κτιρίου

με όλες τις απαραίτητες τεχνικές, τα πιστοποιημένα υλικά, τη διαδικασία

πιστοποίησης, τις υπολογιστικές μεθόδους και τα οικονομικά των κατασκευών των

παθητικών και βιοκλιματικών κτιρίων. Ακολούθως ο κ. Ν. Ζωγραφάκης

Ρ Ο Η  Ε Ι Δ Η Σ Ε Ω Ν
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Συντυχάκης:
"Ενέκριναν
κατάπτυστο...
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παρουσίασε την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα στα

Δημόσια Κτίρια της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και το έργο εδαφικής συνεργασίας

Ελλάδας – Κύπρου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» που αφορά στο ίδιο θέμα. Τα παθητικά και

βιοκλιματικά κτίρια είναι απολύτως κατάλληλα για το κλιματικό περιβάλλον της

Κρήτης προσεγγίζοντας σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση και πολύ

φθηνότερη λειτουργία διασφαλίζοντας συγχρόνως υψηλό επίπεδο θερμικής και

οπτικής άνεσης και λειτουργικότητας, γι’ αυτό απαιτούνται συντονισμένες

προσπάθειες των αρμοδίων φορέων και πολιτών για πραγματοποίηση

περισσότερων παρόμοιων έργων παθητικών κτιρίων στην Κρήτη.



 Eλλάδα  Politica-ντης  Business  

Αθλητικά

 Αναζήτηση   MenuKρήτη

https://www.politica.gr/kriti/suntuchakis-enekrinan-kataptusto-keimeno-pou-eucharistoun-tous-foniades-ton-laon/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssJ0NLJIWZ9zoRu1413gxJQnOrIDdhHpymFpFW2R6xpJ55htgY_yshKtUAIYOi6OlVLUwJ2vm_5FCV3ftgy0GV0b6pD7MA99wE06cg1vont-Se8F4MbZyUBFbP1AiMtdC0C0UekF2XHQqjz73EGCPaGcabYkiph823ihOsqvxPi5UbtZ0uSP8V7cElQFjE3NiqlUtrSpMEcQJYDfDuD3YvolG_4kMStqDMp11eh4Losrra68nDEmEBbf1AOI6SUpQVUSMz5-HAGESAt3F3FeIU15Bk&sig=Cg0ArKJSzFDT1Mh1EUGs&adurl=https://www.facebook.com/LOKALHeraklion/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://d.adroll.com/r/ISRFVJ4CYZEJLCRYPCOWW4/SV2SF2P76NFIPN7N5SDPHX/01c2320ea82818234b8b00eed5b92dad.re?adroll_ad_payload=__HIAs4BkwHFArvIArcAAV2Sz0sUYRjHZ0dNY83AwkNRFNTN2Z2ZndnZkSDWdN3UdhVlV6Uc3p15nX3bnR_OzLp2CQ1BKggsiNAOEkLUrVOd7a3NnHfokBeJ_oA6BNXJEBr6ARE8h88DD8_34ft9PlLxZtyVzOYuXkhmx_OFAWkiLUo5ic8kpU68XPY82-2Jx-v1esy2qshDKojpTrzihBh3oYFM4CCL8ZDLeFAtm6gSErSBrsOqAbzfbcUGSIM1N2QdgXDYZOC8hSqWaRnIRQw0oaNDBFymAhDjAcYGXjkUqACm4iEHgWO4a6QwNJ4dlUaFTF82M5KbFAdzUjqXwl25AWFqrCAWCuJAURweu5QYzIj9xZ6Aijwn53CbalWrobhzHh_nWS7FJllBQaaqeND1FNUyPceqKnym0Um_3v32bu_9_uPllaXPD19sfbofHdq8HFAtujYdKeGO3v7hfFEZz_YrmfxwX3mztgprTD3cwnCledzu1EwTmbrCCxLnLwZr7fquv4RpWPVv4sP_2effwa1FZGpW3fVXMZ1P-2vBlVdq2l_H0X_HHlH-Rtp_i1sTkBdUSfW3GweaVwLqbPqq74cXf3_2dWd9i3zZuPX3Yp9gyt9rdDQt4jY4hzTLVDzS88D_0TjRdAMfLFlGyXKA4gXUyaUF3AJKxh_29--xMYlEmnCkRCKn8dHeMC4Tuq4CTE3JhDGbKiSRM5gi9ERA0U92CD2JD7mzdk1X5iSFkxWW0FMvCT39y3lCGwHdftcm9GxAddyuE_o6juvAMICCDNuxbOgoKrBtqHUzHB9L8oLQzcZSssSyqRBEISlLhF7AUTbGsqwsyAlWJPQbfGoGJvmEqknsTEkOs-QSIgCaJnMQzqQkXpQJvY1btWsmMJBK6OADdQQxLJC4VFgQwEQyIQgsaR5-SVqe4qgDPRC-XviR-k_EDPiTj18w7HwUsXjHEQ&adroll_subnetwork=r&cpm=XcVjQQACLmIHg4D-AADTIEaH1Ckt17sHX5N55w&adroll_network=g&clickurl=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCFhQ9QWPFXeLcCP6BjuwPoKaDiAPzse-wTbbvqsNNwI23ARABIABgrQKCARdjYS1wdWItMTUyNjE1NjM4ODk1OTg2OMgBCagDAaoEkQJP0Of1oEnGw-vwwdeB4CzzSIw47HNw7T2xHBgDN1WnwUU3t7YSA69EReUrgXS7x6HtyK2LgQgCS3EQtjp7575rQHgYyHFYKCvFoDn-HU75ufW7CaHOSc4Z_xZXmxf4TS8xBS7yfoI43SVud4L2yGlqLrJz8_hPyFDrMMMwhYen3IZAYDi0MDTtrjB7N6w0ElgNgM9dcIb-K5tYPz-ESXtyCMhnUIRtODXdYOheJNYuBa_weHqFeyP-EhnaRQpZOrzOn0LRRZyXVIAKnyb6ymPS0et4CynW2rx5hJ12k-zO2963A9VgmCBawOU8QoQg2ungr4IiD5jud-kp-VuRtZZUW7aZQ67wwvEXZAMcT7DjUkGABqKl3qqcyo-XxAGgBiGoB6a-G6gH2csbqAfPzBuoB-zVG9gHANIIBwiAgYAQEAE%26num%3D1%26sig%3DAOD64_2LbvU2BYFklnAKyWJhD4s6H27kdw%26client%3Dca-pub-1526156388959868%26adurl%3D
https://www.politica.gr/politismos/parousiasi-biblion-tou-sfakianou-laografou-kanaki-geronumaki/
https://www.politica.gr/kriti/suntuchakis-enekrinan-kataptusto-keimeno-pou-eucharistoun-tous-foniades-ton-laon/
https://www.reafruits.gr/
https://www.politica.gr/ellada/
https://www.politica.gr/politica-ntis/
https://www.politica.gr/business/
https://www.athleticradio.gr/
javascript:;
javascript:;
https://www.politica.gr/
https://www.politica.gr/kriti/


8/11/2019 Σεμινάριο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και τα παθητικά κτίρια - Politica.gr

https://www.politica.gr/kriti/seminario-tis-technikis-epaggelmatikis-ekpaideusis-gia-tin-exoikonomisi-energeias-kai-ta-pathitika-ktiria/?utm_source=… 3/4

 

Περισσότερα από Kρήτη

Απαντήσεις για τον ΒΟΑΚ χωρίς ουσία από
τον αρμόδιο Υπουργό προς τον Χάρη
Μαμουλάκη

Δεν υπάρχει σχεδιασμός ούτε χρονοδιαγράμματα για

τον ΒΟΑΚ, όπως φάνηκε από τις (μη) απαντήσεις που

έδωσε σήμερα στη Βουλή ο …

Συντυχάκης: “Ενέκριναν κατάπτυστο
κείμενο που «ευχαριστούν» τους φονιάδες
των λαών”

Την αξίωση να πει ο Ελληνικός λαός και «ευχαριστώ»

από πάνω για τα εγκληματικά ιμπεριαλιστικά σχέδια

και επεμβάσεις των ΗΠΑ …

Η “Νύχτα των ιδεών” για πρώτη φορά στην
Κρήτη

Το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Υπουργείο Εξωτερικών της

Γαλλίας και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

συνδιοργανώνουν στις 30 Ιανουαρίου 2019 τη …

Πολύγλωσσος Μεταφραστής

Θέλετε να Μιλάτε Πάνω Από 43 Γλώσσες;
Muama Enence
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Business City Life Kρήτη Politica-ντης Διεθνή Υγεία & Ομορφιά

Απαντήσεις για τον ΒΟΑΚ χωρίς ουσία

από τον αρμόδιο Υπουργό προς τον Χάρη

Μαμουλάκη

Επετειακή Εκδήλωση του Πολιτιστικού

Κέντρου Σκινέ

Παρουσίαση βιβλίων του Σφακιανού

λαογράφου Κανάκη Γερωνυμάκη

Συντυχάκης: “Ενέκριναν κατάπτυστο

κείμενο που «ευχαριστούν» τους

φονιάδες των λαών”

Η “Νύχτα των ιδεών” για πρώτη φορά

στην Κρήτη

Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ματς με

τον ΟΦΗ

Το νέο ιατρικό τιμ του ΟΦΗ –

επικεφαλής ο ορθοπαιδικός Γιώργος

Κουβίδης

Pic | Τα μπράβο του ΟΦΗ στον Σεμέντο

Γκαράς: “Να δείξουμε τον δυναμισμό μας

κόντρα στον Ολυμπιακό”

Έχασε το ένα βραβείο, κέρδισε το άλλο

ο Σεμέντο!

Ολυμπιακός: Η παρακάμερα του ματς με

την Εφές

Στο Σαλόνι του Τόκιο το Mirai Concept

Αση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα κάνουν νέα

ξεκινήματα

Η κόντρα Λάτσιο-Σέλτικ καλά κρατεί

Εθνική: Χωρίς τους «κομμένους», νέο

πρόσωπο ο Βασιλειάδης
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