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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 1
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 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.

ΚΡΗΤΗ  

«Έσβησε» 34χρονος στο Ηράκλειο
7 Νοεμβρίου 2019

Ηράκλειο: Η 22χρονη Μαρία, θύμα τροχαίου, μας χρειάζεται
10 Νοεμβρίου 2019

Με το «έτσι θέλω» έκλεισαν τον δρόμο… «γραβιέρα» του Ηρακλείου – Τον
έκλεισαν αυθαίρετα με συρματόπλεγμα! (Φωτο)

Facebook Twitter Messenger Περισσότερα...

ο

Be the first of your friends to like this

Candia DocCandia Doc
38,612 likes38,612 likes

Like Page Share

 12 Νοεμβρίου 2019

Στο Μεξικό ο Έβο Μοράλες
– Το μήνυμα στον βολιβιανό
λαό μέσω twitter (φωτο)
ΔΙΕΘΝΗ  

 12 Νοεμβρίου 2019

Κρήτη: Τραυματίες δυο
οδηγοί δικύκλων
ΚΡΗΤΗ  

 12 Νοεμβρίου 2019

Νέα μαρτυρία κοπέλας από
την έφοδο αστυνομικών στο
κλαμπ: «Σκάσε και
γδύσου…»
ΕΛΛΑΔΑ  

 12 Νοεμβρίου 2019

Στον καιρό του Μητσοτάκη,
όχι του Παπαδόπουλου…
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ   ΣΧΟΛΙΟ ΗΜΕΡΑΣ  

 12 Νοεμβρίου 2019

Πολίτες: Ένα επιλεκτικό
πρόστιμο της Τροχαίας και
μια δικαστική απόφαση
ΠΟΛΙΤΕΣ  

 12 Νοεμβρίου 2019

Νέα επιχείρηση στα
Εξάρχεια για την εκκένωση
κτιρίου με μετανάστες και
πρόσφυγες
ΕΛΛΑΔΑ  

 12 Νοεμβρίου 2019

Έρχεται η «Βικτώρια» με
καταιγίδες, χαλάζι αλλά και
σκόνη
ΕΛΛΑΔΑ  

Με το «έτσι θέλω»
έκλεισαν τον δρόμο…
«γραβιέρα» του
Ηρακλείου – Τον
έκλεισαν αυθαίρετα με
συρματόπλεγμα!
(Φωτο)
8 Νοεμβρίου 2019

Κρήτη: Χείμαρρος από
νερά και λάσπες
πλημμύρισε ταβέρνα
(βίντεο & φωτο)
10 Νοεμβρίου 2019

Το deal της κρητικής
εταιρείας στην
ενέργεια: Ο Όμιλος
Καράτζη πούλησε την
ΚΕΝ
7 Νοεμβρίου 2019

«Από δω και πέρα θα τα
πούμε»!- Καταγγελίες
για απειλές,
τρομοκρατία αλλά και
απολύσεις στο δήμο
Χερσονήσου
7 Νοεμβρίου 2019

Πρόσφατα άρθρα

















https://www.candiadoc.gr/category/creta/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/07/esvise-34chronos-sto-irakleio/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/07/esvise-34chronos-sto-irakleio/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/10/irakleio-i-22chroni-maria-thyma-trochaioy/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/10/irakleio-i-22chroni-maria-thyma-trochaioy/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/08/meto-etsi-thelo-ekleisan-ton-dromo-g/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/08/meto-etsi-thelo-ekleisan-ton-dromo-g/
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?sct=1&ctick=28&clk=1&cn=brd&PluID=0&Pos=14585762479362985&EyeblasterID=1078939152&sessionid=2872860575480214156&usercookie=u2%3D7e72f0c8-4280-4ba6-8330-2a93dad5ebdf&OptOut=0&di=0&dg=1074497922&dgo=1074497922&ebReferrer=https%3A%2F%2Fwww.candiadoc.gr%2F2019%2F11%2F08%2Fseminario-tis-technikis-epaggelmatik%2F
https://www.facebook.com/candiadoc.gr/
https://www.facebook.com/candiadoc.gr/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=395202813876688&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcandiadoc.gr%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/candiadoc.gr/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/sto-mexiko-o-evo-morales-to-minyma-sto/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/
https://www.candiadoc.gr/category/world/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/kriti-traymaties-dyo-odigoi-dikyklon/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/
https://www.candiadoc.gr/category/creta/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/nea-martyria-kopelas-apo-tin-efodo-ast/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/
https://www.candiadoc.gr/category/greece/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/ston-kairo-toy-mitsotaki-ochi-toy-papad/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/
https://www.candiadoc.gr/category/candiadoc-promo/
https://www.candiadoc.gr/category/columns/comment-of-the-day/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/polites-ena-epilektiko-prostimo-tis-t/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/
https://www.candiadoc.gr/category/columns/citizens/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/nea-epicheirisi-sta-exarcheia-gia-tin-ek/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/
https://www.candiadoc.gr/category/greece/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/erchetai-i-viktoria-me-kataigides-chal/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/
https://www.candiadoc.gr/category/greece/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/08/meto-etsi-thelo-ekleisan-ton-dromo-g/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/08/meto-etsi-thelo-ekleisan-ton-dromo-g/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/10/kriti-cheimarros-apo-nera-kai-laspes-pl/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/10/kriti-cheimarros-apo-nera-kai-laspes-pl/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/07/to-deal-tis-kritikis-etaireias-stin-energ/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/07/to-deal-tis-kritikis-etaireias-stin-energ/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/07/apo-do-kai-pera-tha-ta-poyme-kataggelie/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/07/apo-do-kai-pera-tha-ta-poyme-kataggelie/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/08/seminario-tis-technikis-epaggelmatik/


12/11/2019 Σεμινάριο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και τα παθητικά κτίρια » Candia Doc

https://www.candiadoc.gr/2019/11/08/seminario-tis-technikis-epaggelmatik/ 3/4

 12 Νοεμβρίου 2019

Στον καιρό του
Μητσοτάκη, όχι του
Παπαδόπουλου…

 11 Νοεμβρίου 2019

Γ. Δραγασάκης από την
Κρήτη: Αριστερή
προοδευτική
συμπαράταξη για μια
προοδευτική Ελλάδα

 11 Νοεμβρίου 2019

Έφοδος της αστυνομίας
και επεισόδια στην
ΑΣΟΕΕ –
Τραυματίστηκαν
φοιτητές και τα ΜΑΤ
δεν άφηναν τους
διασώστες να
περάσουν (Βίντεο &
φωτο)

 11 Νοεμβρίου 2019

Novartis: Γιατί
αρχειοθετήθηκε η
δικογραφία για τον
Σαμαρά – Τι αναφέρει
το εισαγγελικό πόρισμα

 11 Νοεμβρίου 2019

Πώς οι Κινέζοι
«απειλούν» να τινάξουν,
δεύτερη φορά, το
καλώδιο Κρήτη- Αττική
στον αέρα!

 10 Νοεμβρίου 2019

«Σερίφης» με
υποσχέσεις μέσω
ΣΚΑΪ… για περισσότερο
«νόμο και τάξη»!

 11 Νοεμβρίου 2019

Συμπλοκή με
πυροβολισμούς σε
χωριό του Ηρακλείου

 11 Νοεμβρίου 2019

Εντοπίστηκε οβίδα σε
λιόφυτο στο Ηράκλειο
(Φωτο)

 11 Νοεμβρίου 2019

Άρχισαν: «Καμπάνα»
10.500 ευρώ σε αγρότη
στην Κρήτη για
απασχόληση
«παράνομου
μετανάστη»!

 11 Νοεμβρίου 2019

Έκτακτο δελτίο
επιδείνωσης καιρού
από την ΕΜΥ – Πότε
έρχεται στην Κρήτη η
κακοκαιρία (Βίντεο)

 11 Νοεμβρίου 2019

Το Ηράκλειο τίμησε τον
προστάτη του

 11 Νοεμβρίου 2019

«Ετούτος δω ο λαός δε
γονατίζει παρά μονάχα
μπροστά στους
νεκρούς του»

8 Νοεμβρίου 2019

Κρήτη: Χείμαρρος από νερά και λάσπες πλημμύρισε ταβέρνα (βίντεο & φωτο)
10 Νοεμβρίου 2019

Το deal της κρητικής εταιρείας στην ενέργεια: Ο Όμιλος Καράτζη πούλησε την ΚΕΝ
7 Νοεμβρίου 2019

«Από δω και πέρα θα τα πούμε»!- Καταγγελίες για απειλές, τρομοκρατία αλλά και
απολύσεις στο δήμο Χερσονήσου
7 Νοεμβρίου 2019

Ηράκλειο: Συναγερμός για μεγάλο πύρινο μέτωπο (Βίντεο & φωτο)
7 Νοεμβρίου 2019

Κρήτη: Δυο νεκροί μέσα σε λίγες ώρες, λόγω τροχαίων- Δωρεά οργάνων από τους
συγγενείς του ενός
9 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

  

  

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

  

  

 12 Νοεμβρίου 2019

Το πρωί της Τρίτης η
συνάντηση του Αλ. Τσίπρα
με τον Σι Τζινπίνγκ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

CitizenMitsos στο Κλείνουν σχολές,
ανοίγουν φυλακές

BERRY στο Καταγγέλλουν
αντιδήμαρχο της Χερσονήσου για
χυδαία εξύβριση δημοτικού
αστυνομικού!

Anti-logos στο «Πόση πια κοροϊδία
και πόση υποτίμηση της
νοημοσύνης του μπορεί να αντέξει
ο πολίτης του Ηρακλείου;»

KGK στο Η ανάρτηση του Αλέξη
Τσίπρα για τα κοιτάσματα της
Κρήτης και την ιδιωτικοποίηση
των ΕΛΠΕ

antikimenikos στο Η ανάρτηση του
Αλέξη Τσίπρα για τα κοιτάσματα
της Κρήτης και την ιδιωτικοποίηση
των ΕΛΠΕ



Πολύγλωσσος Μεταφραστής
Ελέγξτε Αυτή Τη Λύση Μεταφράσεων
Όλα-Σε-Ένα Σήμερα. Λειτουργεί Με…
Muama Enence

Πρόσφατα σχόλια



https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/ston-kairo-toy-mitsotaki-ochi-toy-papad/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/ston-kairo-toy-mitsotaki-ochi-toy-papad/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/g-dragasakis-apo-tin-kriti-aristeri-pr/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/g-dragasakis-apo-tin-kriti-aristeri-pr/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/tora-efodos-tis-astynomias-kai-epeiso/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/tora-efodos-tis-astynomias-kai-epeiso/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/novartis-giati-archeiothetithike-i-dikografia-g/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/novartis-giati-archeiothetithike-i-dikografia-g/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/pos-oi-kinezoi-apeiloyn-na-tinaxoyn-d/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/pos-oi-kinezoi-apeiloyn-na-tinaxoyn-d/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/10/serifis-me-yposcheseis-meso-skai-gia-p/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/10/serifis-me-yposcheseis-meso-skai-gia-p/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/10/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/symploki-me-pyrovolismoys-se-chorio-to/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/symploki-me-pyrovolismoys-se-chorio-to/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/entopistike-ovida-se-liofyto-sto-irak/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/entopistike-ovida-se-liofyto-sto-irak/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/kampana-10-500-eyro-se-agroti-stin-kriti-g/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/kampana-10-500-eyro-se-agroti-stin-kriti-g/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/ektakto-deltio-epideinosis-kairoy-ap-2/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/ektakto-deltio-epideinosis-kairoy-ap-2/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/to-irakleio-tima-ton-prostati-toy/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/to-irakleio-tima-ton-prostati-toy/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/etoytos-do-o-laos-de-gonatizei-para-mo/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/etoytos-do-o-laos-de-gonatizei-para-mo/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/i-paraitisi-morales-me-kataggelies-gi/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/kriti-megala-provlimata-apo-tin-kakok/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/11/o-energeiakos-kolossos-poy-thelei-na-fe/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/08/meto-etsi-thelo-ekleisan-ton-dromo-g/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/10/kriti-cheimarros-apo-nera-kai-laspes-pl/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/10/kriti-cheimarros-apo-nera-kai-laspes-pl/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/07/to-deal-tis-kritikis-etaireias-stin-energ/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/07/to-deal-tis-kritikis-etaireias-stin-energ/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/07/apo-do-kai-pera-tha-ta-poyme-kataggelie/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/07/apo-do-kai-pera-tha-ta-poyme-kataggelie/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/07/irakleio-synagermos-gia-megalo-pyrin/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/07/irakleio-synagermos-gia-megalo-pyrin/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/09/kriti-dyo-nekroi-mesa-se-liges-ores-lo/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/09/kriti-dyo-nekroi-mesa-se-liges-ores-lo/
https://www.candiadoc.gr/category/candiadoc-promo/
https://www.candiadoc.gr/category/topnews/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/to-proi-tis-tritis-i-synantisi-toy-al-t/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/12/
https://www.candiadoc.gr/category/politics/
https://www.candiadoc.gr/2019/11/10/kleinoyn-scholes-anoigoyn-fylakes/#comment-41802
https://www.candiadoc.gr/2019/10/16/kataggelloyn-antidimarcho-tis-cherson/#comment-41773
https://www.candiadoc.gr/2019/11/06/posi-pia-koroidia-kai-posi-ypotimisi/#comment-41612
https://www.candiadoc.gr/2019/11/01/i-anartisi-toy-alexi-tsipra-gia-ta-koit/#comment-41545
https://www.candiadoc.gr/2019/11/01/i-anartisi-toy-alexi-tsipra-gia-ta-koit/#comment-40837


12/11/2019 Σεμινάριο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και τα παθητικά κτίρια » Candia Doc

https://www.candiadoc.gr/2019/11/08/seminario-tis-technikis-epaggelmatik/ 4/4

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
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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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Η παραίτηση Μοράλες
με καταγγελίες για εν
εξελίξει πραξικόπημα

 11 Νοεμβρίου 2019

Κρήτη: Μεγάλα
προβλήματα από την
κακοκαιρία –
Αποκλείστηκαν
οικισμοί από
κατολισθήσεις –
Κινδύνεψαν άνθρωποι
(Φωτο)

 11 Νοεμβρίου 2019

Ο ενεργειακός
κολοσσός που θέλει να
φέρει φυσικό αέριο
στην Κρήτη- Τα σχέδια
που έχουν κατατεθεί
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Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί

URL ιστοσελίδας
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